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Słowo wstępne
Jan Paweł II nauczał, że istnieje głęboka, nierozerwalna więź
między ewangelizacją a refleksją teologiczną, gdyż ta ostatnia – jako
nauka posiadająca własny status i własną metodologię – żyje wiarą
Kościoła i jest na służbie jego misji. Zwłaszcza Kościół w Europie
z wdzięcznością wyraża uznanie dla powołania teologów, docenia ich
i popiera ich pracę.1 Wśród teologów, którzy doceniają wartość nauki w życiu i działalności Kościoła w Polsce można wyróżnić ks. prof.
dr. hab. Bronisława Mierzwińskiego. Dzieje jego życia i bogactwo doświadczeń pozwalają włączyć jego osobę do grona prekursorów nowoczesnej teologii pastoralnej w Polsce. Okazją do złożenia hołdu Ks. Profesorowi jest jubileusz: 18 czerwca ks. Profesor kończy 65 lat życia.
Priorytet nauczania

Ze względu na ogromne znaczenie nauki i osiągnięć technicznych w kulturze i społeczeństwie Europy, Kościół posługując się własnymi środkami poznania teoretycznego i możliwościami w zakresie inicjatyw praktycznych, powinien wysuwać swoje propozycje wobec nauki oraz jej zastosowań; wskazywać na niewystarczalność i nieadekwatność koncepcji inspirowanej scjentyzmem, która przyznaje obiektywną wartość jedynie wiedzy doświadczalnej, a równocześnie przypominać kryteria etyczne, które są wpisane w naturę człowieka. Szczególnie docenić trzeba wkład teologów, którzy prowadzą badania i wykładają na uniwersytetach: przez „posługę myśli” przekazują oni młodym pokoleniom wartości dziedzictwa kulturalnego, wzbogaconego przez
dwa tysiąclecia doświadczenia humanistycznego i chrześcijańskiego.2
1
2

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa. Adhortacja apostolska, 52.
Tamże, 58.
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Ksiądz Profesor jest w gronie tych teologów, których można
uznać za spadkobierców nauczania Jana Pawła II. Jako wybitny teolog-pastoralista potrafił łączyć w swojej pracy naukowej i wychowawczej bogactwo teorii z doświadczeniem praktyka. Jego posługa
myśli oparta jest na rzetelności i kompetencyjności naukowej, której
wyrazem jest sposób myślenia dociekliwego badacza. Do niewątpliwych zalet Profesora należy refleksyjno-krytyczny charakter Jego badań pastoralnych. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w sposobie
formułowania praw teoretycznych ks. Profesor konsekwentnie stosował zasadę krytycyzmu samej teorii. Jest to bardzo twórczy i ciekawy
sposób prowadzenia badań naukowych, gdyż pozwala pastoraliście zachować dystans wobec rozwiązań modelowych, a jednocześnie stwarza możliwość konfrontacji z innymi teoriami. Teoria krytyczna jest
także otwarta na uczenie się, czyli wykorzystywanie doświadczeń,
zwłaszcza negatywnych, do poszukiwania nowych rozwiązań modelowych. Ks. Profesor po mistrzowsku potrafi tworzyć teorię, korzystając z bogactwa praktyki pastoralnej Kościoła. W ogólnym przekonaniu duszpasterzy to doświadczenie, płynące z praktyki, uprawnia do formułowania konkretnych zasad i norm postępowania. Jednak praktyka powinna mieć przede wszystkim charakter refleksyjno-krytyczny, gdyż inaczej grozi jej ideologizacja. Praktyka pastoralna,
pozbawiona oparcia w refleksji krytycznej, staje się klerykalna, ponieważ koncentruje się na formułowaniu praktycznych wskazań dla
życia i działalności kapłańskiej. Wyniki pracy naukowej Profesora
pokazują, że teologia może mieć wymiar praktyczny i wcale nie musi być klerykalna. Ten sposób prowadzenia badań naukowych wymaga od teologa szczególnych umiejętności krytycznej oceny działań
pastoralnych, a także uwzględniania realiów badanej rzeczywistości
religijnej. Dlatego podkreślić należy wszystkie osiągnięcia Profesora
w dziedzinie badań pastoralnych. W swojej pracy badawczej powołuje się On na bogate źródła bibliograficzne w różnych językach
i korzysta z argumentów naukowych, przez które jest w stanie uwiarygodnić swoje twierdzenia. Jednocześnie celu uniknięcia negatywnych skojarzeń, Profesor proponuje, aby teologia pastoralna była
praktyczną nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim ze względów
merytorycznych i metodologicznych.
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Obejmując całość pracy naukowej ks. Profesora, należy podkreślić i docenić dyscyplinę terminologiczną. W jego publikacjach
występuje logiczny porządek tez naukowych, zwięzłość sformułowań, a także metodologicznie uzasadnione etapy badawcze. Profesor
często korzysta z sylogizmu praktycznego. W teologii pastoralnej ten
formalnie określony harmonogram kolejnych stadiów poznawczych
związany jest z trzema filarami przedmiotowymi, które można nazwać modelami: normatywnym (kryteriologicznym), realizowanym
(kairologicznym, aktualnym) i postulatywnym (programowo-planistycznym). Trzecia część sylogizmu jest najbardziej twórcza i wynalazcza, ale też ponad wszystko wymagająca od pastoralisty talentu
profesjonalisty, pragmatyka i futurologa. W pracach Profesora jest to
bardzo ważny element merytoryczny, podkreślający znaczenie wskazań praktycznych w teologii pastoralnej.
Ksiądz Profesor w swoich poszukiwaniach naukowych wykorzystuje metody różnych dziedzin wiedzy. W badaniach interdyscyplinarnych należy jednak postawić podstawowe pytanie metodologiczne: czy metody stosowane przez teologię pastoralną, a pochodzące
z innych dyscyplin naukowych, stają się metodami teologicznymi, czy
też zachowują nazwę i charakter macierzystej dyscypliny? Badania
prowadzone w ramach teologii pastoralnej mogą mieć charakter mono-, inter- lub multidyscyplinarny i można w nich korzystać nie tylko z wyników badań nauk humanistycznych, empirycznych, czy prakseologicznych (włączyć te nauki w zakres swoich badań), ale pastoralista ma prawo stosować metody innych nauk z uwzględnieniem
ich wymogów teoretycznych i metodologicznych. Współczesne nauki nie roszczą sobie praw do monopolu na jakąś metodę badawczą.
Można zatem uznać, że ogólne metody badań nabierają charakteru
autonomicznego, a poszczególne nauki dopracowują szczegółowe dyrektywy metodologiczne, dostosowane do potrzeb prowadzonych badań. Wynika to stąd, że jak twierdzi J. Szczepański – sama definicja nauki o niczym nie przesądza, gdyż dana dyscyplina naukowa nie znajduje się w gotowej formie, zamkniętej i niezmiennej, pozwalającej
się ująć w precyzyjnej definicji, lecz jest zawsze zmieniającym się systemem poglądów, teorii, hipotez i twierdzeń, zagadnień i pytań, na które pracownicy naukowi szukają odpowiedzi, nieraz burząc to, co jesz7
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cze niedawno było uważane za niewzruszone osiągnięcie. Można zatem przyjąć założenie, że o podobieństwie lub różnicach metod stosowanych w różnych dziedzinach naukowych decydują podobieństwa
i różnice pytań formułowanych w tych naukach lub ich szczegółowych dyscyplinach. Uznając twórczy charakter wszystkich publikacji ks. Profesora, trzeba zaakcentować, że w swoich badaniach pastoralnych potrafił On wykorzystywać metody rozumowania dedukcyjno-formalnego do formułowania zasad i kryteriów teologicznych,
a następnie zastosować je do wnikliwej interpretacji wyników badań
empirycznych tej dziedziny rzeczywistości, która stanowiła przedmiot
zainteresowania konkretnie sformułowanego problemu badawczego.
Preferencja wychowania

Na koniec trzeba wrócić do europejskiego wymiaru pracy naukowej teologów-pastoralistów. Twórcy polityki oświatowej wielu
krajów zachodnich starali się rozwiązać problem encyklopedyzmu
szkolnego nauczania przez zwrot w kierunku umiejętności. Obecnie
jednak wzrost negatywnych zjawisk w szkołach powoduje, że w wypowiedziach zachodnich teoretyków i praktyków oświatowych to
właśnie wychowanie powraca jako ważny postulat (np. w Japonii
wychowanie nazywa się „edukacją serca”). W raporcie Edukacja.
Jest w niej ukryty skarb, przygotowanym przez Międzynarodową
Komisję ds. Edukacji dla XXI wieku UNESCO, pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, zapisano: Aby spełnić w całości swoją misję, edukacja powinna organizować się w czterech aspektów kształcenia, które przez całe życie będą niejako dla każdej jednostki filarami
jej wiedzy: uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; wreszcie, uczyć się, aby być, dążenie, które jest pokrewne trzem poprzednim. Oczywiście, te trzy drogi wiedzy tworzą całość, albowiem mają
one wiele punktów zbieżnych, przecinających się i uzupełniających.
Te zadania w wyższych uczelniach, zwłaszcza tych, na których istnieją wydziały teologiczne, mogą spełnić dobrze przygotowani wykładowcy, posiadający pogłębioną wiedzę teologiczno-pas10
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toralną, ale również spełniający podstawowe wymagania moralne,
określone prawem ewangelicznym i legitymujący się twórczym, autorskim i oryginalnym podejściem do organizowania działań dydaktyczno-wychowawczych. W Karcie Nauczyciela podkreśla się, że nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje
szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla
pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi
różnych narodów, ras i światopoglądów. Nauczyciel chrześcijański,
a tym bardziej teolog-wykładowca uniwersytecki, który ma spełniać
te zadania, obok kultury intelektualnej i formacji duchowej, powinien być tolerancyjny. Dlatego w całościowej postawie ks. Profesora
docenić należy wyczulenie na zwykłe ludzkie sprawy.
Ksiądz Profesor Bronisław Mierzwiński może być wzorem nowoczesnego teologa-pastoralisty, który teologiczne myślenie i doświadczenie praktyczne potrafi również wykorzystać w wypełnianiu
funkcji wychowawczych. Jego działalność pedagogiczną można uznać za ważny wkład w tworzenie zdrowych relacji miedzy wykładowcami i studentami w oparciu o universitas, na której buduje się wspólnota Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Przewodnik po Księdze Jubileuszowej

W krótkiej historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie było już wiele okazji do świętowania. Jednak
najważniejsze uroczystości uniwersyteckie powinny rodzić się w połączeniu z Osobami, które stanowią prawdziwe bogactwo Uczelni.
Studenci mają swoje uroczystości, w których uczestniczą również
wykładowcy. Pracownicy naukowi mają swoje uroczystości, na które zapraszają także studentów. Są jednak takie uroczyste chwile, jak
jubileusze, do świętowania których zaprasza się najbliższych. Ksiądz
Profesor Bronisław Mierzwiński ma bardzo wielu przyjaciół, osób
życzliwych, ale są też tacy ludzie, którzy chcą zaliczać się do grona
9
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najbliższych myśli i uczuć Jubilata. W ten sposób powstawała właśnie Księga Jubileuszowa poświęcona Księdzu Profesorowi Bronisławowi Mierzwińskiemu. Wszyscy Autorzy tekstów zamieszczonych
w tej Księdze przyjęli propozycję włączenia się w świętowanie Jubileuszu Księdza Profesora jako wyróżnienie. Trudno ustalić ważność
zamieszczonych w Księdze Jubileuszowej artykułów, a niemożliwym
wprost jest określenie kolejności osób, które tworzyły materiały do
tej Księgi. Można jednak podjąć próbę stworzenia „przewodnika” po
Księdze Jubileuszowej.
„Na mapie” Księgi w naturalny sposób powstała „stolica”,
w której najważniejszą osobą, „prezydentem”, jest Ksiądz Profesor
Bronisław Mierzwiński. Ks. Michał Czajkowski nazwał Go teologiem troski o człowieka. Teolog, a w szczególności pastoralista, nie
może pozostać głuchym na wołanie Kościoła ustami Papieża: Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa (...), drogą, która
prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół
kroczyć powinien, ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa (Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14). Nie może zatem zabraknąć w teologii pastoralnej spojrzenia
na Kościół od strony człowieka, z uwzględnieniem godności osoby
ludzkiej. W badania teologa pastoralisty w naturalny sposób wpisuje
się więc poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim jest
człowiek? Taką odpowiedź daje antropologia pastoralna, którą można nazwać antropologią „bycia powołanym” i „bycia obdarowanym”.
Ksiądz Profesor Bronisław Mierzwiński jest pracownikiem Wydziału Teologicznego i jego badania naukowe oscylują wokół zadań
dydaktycznych. Jednak przegląd działalności dydaktycznej i naukowej twórczości, jakiego dokonał ks. Ryszard Kamiński pokazuje, że
Jubilat wykracza poza „wydział teologiczny” i zgodnie ze wskazaniami Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana w swojej twórczości naukowej realizuje specjalne cele, jakimi są: a) głębsze badanie w zakresie pewnych ważniejszych dyscyplin spośród dyscyplin teologicznych, prawnych, filozoficznych; b) rozwój innych nauk, zwłaszcza nauk o człowieku, posiadających ściślejszy związek z dyscyplina12
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mi teologicznymi lub z działem ewangelizacji; c) studium nauk humanistycznych pomagających czy to do lepszego zrozumienia Objawienia chrześcijańskiego, czy też do skuteczniejszego prowadzenia
dzieła ewangelizacji; d) wreszcie dokładniejsze przygotowanie zarówno duchownych, jak i świeckich do odpowiedniego pełnienia specjalnych zadań apostolskich (art. 84).
Ks. Tomasz Wielebski zatytułował swój artykuł: Mój profesor.
To zabarwione „uczuciem” podziwu i życzliwości określenie relacji
między „uczniem” i „mistrzem”, a także między „przełożonym”
i podwładnym” nie zaciemnia przesłania merytorycznego. Jubilat jest
bowiem i nauczycielem, i mistrzem, i powiernikiem, i przyjacielem,
i… Każdy nowy przywilej może zostać wypełniony treścią przez jednego z uczniów lub studentów, lub współpracowników Profesora.
W artykule 25 Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana określone zostały warunki, jakie powinien spełniać wykładowca wydziału
teologicznego: wymagane jest, aby odznaczał się zasobem wiedzy,
świadectwem życia i poczuciem odpowiedzialności; udowodnił swą
zdolność do badań naukowych publikacją rozpraw naukowych; wykazał pedagogiczne uzdolnienia do nauczania. Wszyscy jakiegokolwiek rodzaju wykładowcy winni odznaczać się nieskazitelnością życia, czystością doktryny i pilnością w pełnieniu obowiązków, aby mogli się skutecznie przyczyniać do osiągnięcia celu właściwego wydziałowi kościelnemu (art. 26). Przez swoich studentów i najbliższych
współpracowników Ksiądz Profesor Bronisław Mierzwiński jest postrzegany jako „wzór” cnót profesorskich.
Od „stolicy” drogi rozchodzą się w różne strony, ale dwa kierunki są najważniejsze. Jedna z dróg prowadzi przez teologię małżeństwa i rodziny do Instytutu Studiów nad Rodziną, w którym Jubilat przez długie lata uczył i tworzył. Nie można się zatem dziwić,
że dużo miejsca w pracy naukowej Profesora, zarówno dydaktycznej, jak i badawczej zajmuje troska o rodzinę. Tym problemom poświęconych zostało również 5 artykułów w Księdze Jubileuszowej.
Jest to swego rodzaju hołd dla osiągnięć Jubilata w tej dziedzinie
twórczości teologicznej.
Pan Krystian Wojaczek zajął się poszukiwaniem koncepcji
duszpasterstwa rodzin, ale w lekturze Jego artykułu nie można po11
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minąć refleksji Józefa Mikołajca, który opisał wizję duszpasterstwa
rodzin, jaką można stworzyć na podstawie uchwał Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej. Autorów tych łączy nie tylko miejsce pracy
naukowej (Uniwersytet Opolski), ale przede wszystkim bliskość poglądów pastoralnych.
Kolejny artykuł, autorstwa ks. Edmunda Robka, poświęcony
rodzinie daje odpowiedź na wiele pytań z zakresu teorii i praktyki
duszpasterstwa rodzin Jest to wizja duszpasterstwa ukierunkowanego
na dobro rodziny, stworzona w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.
Na ten temat powstanie jeszcze wiele prac naukowych, ale nauczanie
naszego Papieża pozostanie na długo „światłem” dla teologii pastoralnej, która ma również za zadanie tworzenie modelu duszpasterskiej troski o małżeństwo i rodzinę chrześcijańską.
W dwóch następnych artykułach został podjęty problem wychowania w rodzinie. Ks. Jan Przybyłowski swoją refleksję na temat
wychowania chrześcijańskiego w rodzinie zaopatrzył w podtytuł: poszukiwanie pastoralnych symptomatów. Funkcja wychowawcza Kościoła wymaga jeszcze wielu badań pastoralnych zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Jest to zatem ciągle aktualne zadanie teologii pastoralnej i dlatego dobrze się stało, że w Księdze Jubileuszowej na ten temat zabiera głos drugi z autorów, ks. Adam Skreczko,
który swój artykuł zatytułował znamiennie: Wychowanie w rodzinie
jako problem pastoralny.
Swoistym zejściem z „drogi studiów” pastoralnych nad rodziną na „krętą drogę” wybranych, szczegółowych zagadnień pastoralnych jest artykuł ks. prof. Ryszarda Kamińskiego na temat miejsca
teologii pastoralnej w systemie nauk. Autorytet naukowy Autora pomaga w zrozumieniu zawiłości merytorycznych, a także daje możliwość uporządkowania zagadnień metodologicznych teologii pastoralnej.
W tym kontekście można zająć się lekturą artykułu ks. Kazimierza Bełcha: Duszpasterstwo społeczne. Oczywiście można dyskutować z Autorem, czy ten tytuł jest precyzyjnie sformułowany, zgodnie z teorią teologii pastoralnej. Taką merytoryczną dyskusję podjął
w swoim artykule ks. Adam Przybecki, który próbuje uporządkować
terminologię pastoralną i ustalić czy można mówić o duszpasterstwie
14
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katechetycznym, czy też należy konsekwentnie wprowadzić do teologii pastoralnej opisowe określenie: pastoralne aspekty katechizacji.
Poza tym Autor sugeruje, że pod pojęciem „duszpasterstwo katechetyczne” kryje się po prostu katecheza parafialna.
Jasnym punktem „na drodze pastoralnej” jest artykuł ks. Macieja Ostrowskiego, który „maluje” pojęciami pastoralnymi znak
Kościoła jako wspólnoty radości i niosącej radość. W tym duchu radości chrześcijańskiej można przejść do kolejnego zagadnienia, którym zajął się ks. Jerzy Lewandowski. Jest on dogmatykiem i zajmuje
się teologią współczesną, ale w gronie pastoralistów „warszawskich”
jest przyjmowany jako dogmatyk pastoralny. Świadectwem jego pastoralnych zainteresowań jest artykuł pt. Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, który dotyka problemu pracy. Należy tylko żałować,
że wśród podejmowanych tematów w Księdze Jubileuszowej zabrakło artykułu o bezrobociu, a to właśnie ten problem jest dla Jubilata bardzo aktualny. Tym bardziej trzeba zachęcić Czytelników Księgi Jubileuszowej do lektury książki Księdza Profesora Bronisława Mierzwińskiego: Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii
pastoralnej, Apostolicum, Ząbki 2004.
Brak materiału na temat bezrobocia tylko częściowo rekompensuje artykuł ks. Mariana Bronikowskiego, który przedstawia obraz duszpasterzy w oczach młodego pokolenia. Młodzież jest dla
Kościoła bogactwem przyszłości, dlatego wszyscy członkowie Kościoła powinni spotkać się z umysłami, sercami, osobowościami młodych, by dać im rzetelną formację ludzką i chrześcijańską. Aby zaspokoić te pragnienia, trzeba odnowić duszpasterstwo młodzieżowe,
uwzględniające wiek i różnorodne sytuacje najmłodszej, dorastającej
i starszej młodzieży. Konieczne będzie również nadanie mu organicznego, spójnego kształtu przez cierpliwe wsłuchiwanie się w pytania młodych, aby mogli oni stać się pierwszoplanowymi uczestnikami ewangelizacji i budowy społeczeństwa (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 61–62).
Tylko pozornym oddaleniem od problematyki pastoralnej są
dwa ostatnie artykuły. Ks. Czesław Parzyszek przedstawił nauczanie
Jana Pawła II o życiu konsekrowanym. Jan Paweł II w Adhortacji
apostolskiej Ecclesia in Europa naucza, że w klimacie, w którym łat13
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wo ulec pokusie aktywizmu, również na płaszczyźnie duszpasterskiej,
od chrześcijan Europy wymaga się, by żyjąc w głębokiej komunii ze
Zmartwychwstałym, nie przestawali być Jego rzeczywistym objawieniem. Potrzeba wspólnot, które kontemplując i naśladując Najświętszą Maryję Pannę, obraz i wzór Kościoła w wierze i w świętości,
strzegłyby sensu życia liturgicznego i życia wewnętrznego. Przede
wszystkim i nade wszystko powinny one chwalić Pana, modlić się do
Niego i słuchać Jego Słowa. Tylko w ten sposób będą mogły poznać
Jego tajemnicę i żyć całkowicie w odniesieniu do Niego, jako członki
Jego wiernej Oblubienicy (nr 26).
Artykuł Przemysława Kondrata wpisuje się również w panoramę pastoralnych zagadnień. Zajmując się prawem, które powinno
stawać w obronie podstawowych potrzeb egzystencjalnych członków
społeczeństwa, pokazuje, że rzeczywistość daleko odbiega od służebnej roli ustawodawstwa wobec społeczeństwa. Do tego artykułu
można również dodać „fundament”, jakim jest nauczanie społeczne
Kościoła. Jan Paweł II naucza, że dzięki proponowanemu zbiorowi
zasad nauka ta przyczynia się do stworzenia trwałych podstaw życia
społecznego na miarę człowieka, w sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności. Ukierunkowana na obronę i promocję godności
osoby, będąc podstawą nie tylko życia gospodarczego i politycznego,
ale również sprawiedliwości społecznej i pokoju, okazuje się ona zdolna podtrzymywać filary nośne przyszłości kontynentu (Jan Paweł II,
Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 98).
Wspólna droga kończy się zaproszeniem do poznania „źródła”, jakim jest wykaz ważniejszych publikacji księdza prof. Bronisława Mierzwińskiego. Zapoznając się z kolejnymi tematami prac naukowych Jubilata można mieć nadzieję, że „droga pastoralna” Księdza Profesora stanie się zaproszeniem, zachętą, ale też wyzwaniem
dla kolejnych pokoleń pastoralistów polskich.
Ks. Edmund Robek SAC
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Przedmowa
Życie człowieka wpisane jest w czas. Czas jest bowiem istotnym wymiarem ludzkiej egzystencji. Doświadczenie zaś czasu, to doświadczenie przemijania – nieubłagalna prawda, że żyjąc przemijamy.
To byłoby jednak zbyt ubogie doświadczenie czasu. Doświadczenie
czasu dla ludzi wiary to także, a może przede wszystkim doświadczenie ludzkiej wielkości, która wynika z ludzkiej twórczości. Człowiek
żyjąc nie tylko przemija – człowiek żyjąc tworzy – coś po sobie zostawia. Jest on bowiem istotą dynamiczną, a to oznacza, że jest on
stworzony aby tworzyć.
To właśnie w Księdze Rodzaju (opis stworzenia człowieka) Bóg
wskazuje na rzeczywistą kondycję człowieka. Bóg po stworzeniu
człowieka wdraża go w uprawianie i doglądanie Edenu – czyńcie sobie ziemię poddaną. Co wynika z tego faktu? Wynika z niego w sposób oczywisty, że Bóg osobiście wdraża człowieka do powiększania
natury o kulturę, stwarza jakby po raz drugi człowieka jako twórcę kultury – stwarza go jako twórcę. Rzeczywista zatem kondycja człowieka – to kondycja twórcy. Życie człowieka mierzone upływającymi
latami to życie mierzone tym, co on stworzył, czyli kulturą. I tak też
żyje człowiek. Wystarczy chociażby krótka analiza człowieka, ludzkiej wspólnoty, społeczeństwa by zobaczyć, że człowiek poddany rzekomo przemijaniu (każdy jubileusz jakoś nam o tym mówi) z tą koniecznością się zmaga i bytuje ku przyszłości tworząc. Horacy wiedział, że pozostanie jego nieśmiertelna poezja, w której jest cząstka
niego: Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu, wyższy od królewskich
piramid, wichrom ani deszczom złowieszczym nie podległy. Kochanowski obiecywał sobie: moich kości popiół nie będzie wzgardzony,
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Mickiewicz wierzył, że mu wieki uplotą ozdobę skroni... Czy tylko
oni?– nie tylko oni. Każdy człowiek jest twórcą kultury.
W to wielkie dzieło ludzkiej kultury, czyli ludzkiej twórczości
wpisuje się życie Ks. Profesora Bronisława Mierzwińskiego: uczonego, nauczyciela i wychowawcy. Jubileusz – który jest zawsze doświadczeniem minionego czasu – pozwala dokonać refleksji nad własną twórczością.
Kultura, to tworzenie środowiska, w którym człowiek żyje
i działa – przetwarzaniem chaosu w kosmos. Patrząc na życie Ks. Profesora z tej perspektywy, możemy powiedzieć, że stworzył na naszej
Uczelni (wokół siebie) swoją szkołę naukową, z której nasza Uczelnia jest dumna.
Kultura jest nie tylko formą stosunku człowieka do świata, ale
także stosunkiem do człowieka. Chodzi o to co w sferze kultury nazywane jest substancją etyczną. Człowiek wezwany jest przez Boga
nie tylko do tworzenia dobra fizycznego, ale wezwany jest także do
tworzenia dobra moralnego. W ten sposób człowiek humanizuje rzeczywistość, w której żyje. O ten wymiar kultury, jakim jest kultura
moralna w szczególny sposób apeluje dziś świat. Patrząc z tej perspektywy możemy powiedzieć, że działalność ks. Profesora, nie tylko w ramach teologii pastoralnej, ale także na Wydziale Teologicznym i całej Uczelni, stworzyła kulturę etyczną opartą na SZACUNKU DLA GODNOŚCI CZŁOWIEKA. Naukowość nigdy nie przesłoniła Ks. Profesorowi człowieka – studenta, współpracownika, kolegę.
Kultura, do której tworzenia wezwany jest człowiek, to także
forma tworzenia siebie. To tak, jakby Bóg stwarzając człowieka, nie
dokończył jego kształtowania lecz, dając wielorakie talenty, pozostawił to samemu człowiekowi. Biorąc pod uwagę ten wymiar kultury,
można powtórzyć za ks. Pasierbem, że ludzie przechodzący na drugą
stronę życia zabierają ze sobą przede wszystkim swój rozwój, to do
czego doszli, to, co z siebie zrobili – a więc swoją kulturę. Patrząc
z perspektywy jubileuszu Ks. Profesora na ten wymiar kultury, czyli
tworzenia siebie, możemy powiedzieć, że stworzył postać uczonego,
z którego wiedzy i mądrości korzystają i będą korzystały pokolenia.
Barth miał powiedzieć kiedyś, że w niebie będzie przede wszystkim
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muzyka – to by oznaczało, że tam dostaną się tylko muzycy – i że
będzie to muzyka Bacha. Tylko wtedy, gdy aniołowie będą sami,
będą grali muzykę Mozarta. Wydaje się jednak, że próg wieczności
przekroczą wszystkie twórcze osiągnięcia człowieka, wszystko co stworzył człowiek, wszystkie jego dzieła, które poszerzyły go, pogłębiły
i uczyniły bardziej ludzkim. Kultura jest bowiem kształtowaniem
siebie w sferze prawdy (rozwój intelektualny), piękna (rozwój duchowy), dobra (rozwój moralny), świętości (rozwój religijny).
Tak rozumiana twórczość Ks. Profesora wpisuje się w naszą
Uczelnię i Wydział Teologiczny. Historia bowiem Uczelni i Wydziału, to przede wszystkim historia ludzi, w tym przede wszystkim
jej profesorów. Dziękujemy dziś za to wszystko:


za pracę na rzecz naszej Uczelni i Wydziału Teologicznego, a przede wszystkim teologii pastoralnej;



za ogrom pracy dydaktycznej na Wydziale Teologicznym
w formie wykładów, seminariów, konsultacji;



za pracę naukowo-pisarską, która jest częścią dorobku naszej Uczelni;



także za pracę wychowawczą.

Dziękując Ks. Profesorowi, składamy także życzenia – krótkie,
ale serdeczne – wielu lat życia, dobrego zdrowia, bogatej jeszcze twórczości naukowej.
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Prorektor UKSW do spraw ogólnych
i badań naukowych
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Teolog troski o człowieka
Nasz drogi Jubilat ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński,
urodzony w roku 1941, studia wyższe odbył w Poznaniu, Paryżu
i Fryburgu Szwajcarskim; na uniwersytecie fryburskim doktoryzował się w roku 1973. Po powrocie do Polski wykładał na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu, na którym potem kierował Katedrą Teologii Pastoralnej, Instytutem Teologii Praktycznej i Studium Rodziny. W roku 1975 objął wykłady w Zakładzie Teologii
Praktycznej warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, przekształconym potem w Instytut Studiów nad Rodziną ATK (obecnie UKSW).
Po dwuletnim urlopie naukowym w Paryżu przygotował rozprawę
habilitacyjną pt. Istotna rola mężczyzny we wspólnocie życia rodzinnego. Studium teologiczno-pastoralne (Wrocław 1989), która stanowi pierwszą, nie tylko w Polsce, próbę syntezy teologiczno-pastoralnej problematyki mężczyzny. W roku 1989 uzyskał na ATK stopień naukowy doktora habilitowanego z teologii w zakresie teologii
rodziny i w tymże roku został mianowany docentem w Instytucie
Studiów nad Rodziną ATK. W 1994 r. uzyskał stanowisko profesora
nadzwyczajnego UKSW a w roku 2004 tytuł naukowy profesora.
Specjalizacja zdobyta podczas studiów zagranicznych w zakresie teologii pastoralnej oraz problematyki małżeństwa i rodziny ukierunkowała działalność dydaktyczną ks. B. Mierzwińskiego. Obejmuje ona wykłady monograficzne i kursoryczne, ćwiczenia i seminaria
* Ks. Michał Czajkowski, urodzony w roku 1934 w Chełmży, prezbiter archidiecezji
wrocławskiej, biblista i ekumenista zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, autor wielu publikacji.
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naukowe z różnych dziedzin teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej, z teologii praktycznej małżeństwa, rodziny, mężczyzny, ojcostwa, kobiety, z pedagogiki rodziny, z antropologii i eklezjologii
pastoralnej, z duszpasterstwa rodzin, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, z teologii znaków czasu. Ks. Mierzwiński prowadzi także wykłady monograficzne i seminaria na temat problematyki bezrobocia. Wprowadził zwyczaj organizowania naukowych sesji wyjazdowych, łącząc teorię z praktyką, umożliwiając studentom
poznać bogactwo i specyfikę różnych regionów i diecezji Polski.
Prowadził wykłady dla dyplomatów języka francuskiego w Niemczech, zajęcia w Instytucie Katolickim w Paryżu, na uniwersytetach
we Fryburgu Szwajc. i w Moguncji. Na wyższych uczelniach przepracował ponad 30 lat.
Opracował i wdrożył koncepcję Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jest także współtwórcą pierwszego w Polsce Zakładu Teologii Praktycznej na Akademii
Teologii Katolickiej; obecnie jest to Instytut Studiów nad Rodziną na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – przez pięć lat
Mierzwiński był zastępcą dyrektora tegoż Instytutu (abpa prof.
K. Majdańskiego). Z inicjatywy Mierzwińskiego Senat ATK utworzył w roku 1994 Sekcję Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym ATK; jako pomysłodawca Sekcji przygotował projekt jej
struktury, dydaktyki i badań naukowych. Obecnie jest kierownikiem
Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym UKSW i tamże kierownikiem Sekcji Teologii Pastoralnej. Doprowadził do habilitacji oraz uzyskania etatu i katedry dla ks. J. Przybyłowskiego na tej Sekcji. Przyczynił się do powiększenia kadry
naukowej: kierował prawie setką prac magisterskich, licencjackich
i doktorskich, napisał wiele recenzji habilitacyjnych i doktorskich.
Był członkiem Senatu i komisji senackich. Był organizatorem lub
uczestnikiem (często z referatem) kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych. Otrzymał Nagrodę Rektorską (trzykrotnie), Medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż
Zasługi.
Profil teologiczno-pastoralny zainteresowań naukowych ks. Mierzwińskiego niejako przymuszał go do badań empirycznych, przede
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wszystkim w zakresie socjologii i psychologii. Przeprowadził więc
kwerendę naukową w Polsce, we Francji, Niemczech, Włoszech,
Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.
W latach 1966–1973 prowadził badania nad grupami i wspólnotami rodzin we Francji. Ukazywał możliwości przeniesienia tych
ruchów do ówczesnej Polski. Wyniki badań opublikował w wydanej
po francusku książce stanowiącej zarazem jego dysertację doktorską (La famille, cellule active de l’Église. L’expérience française de
l’après-guerre). W latach 1975–1989 przeprowadził interdyscyplinarne i wieloaspektowe badania w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech i USA z problematyki mężczyzny, męża i ojca. Wyniki tych
badań opublikował w swej pionierskiej monografii pt. Istotna rola
mężczyzny we wspólnocie życia rodzinnego. Studium teologiczno-pastoralne, przyjętej jako rozprawa habilitacyjna. Trzecim terenem badawczym B. Mierzwińskiego stały się formy duszpasterstwa rodzin
realizowane w Polsce. Punktem odniesienia stały się jego badania
nad specyficznymi formami takiego duszpasterstwa we Francji.
I wreszcie dziedzina badań, która polaryzuje ludzi w Polsce, zwłaszcza rodziców i nauczycieli: edukacja seksualna. Własne i cudze badania ujął w sześciu dosyć powszechnie przyjmowanych tezach.
Zajmuje się badaniem bezrobocia w Polsce oraz jego wpływem na życie małżeńskie i rodzinne. Wiadomo, że zjawisko bezrobocia ujawniło się ze wszystkimi swoimi negatywnymi konsekwencjami z okazji transformacji ustrojowej. Ks. Mierzwiński uznał,
iż w perspektywie integracji europejskiej, która pociąga za sobą
swobodny przepływ ludzi, warto zapoznać się ze sposobem, w jaki
kraje Europy Zachodniej, od dawna dotkniętej wzrastającym bezrobociem, próbują przeciwdziałać temu zjawisku i jego negatywnym
skutkom w społeczeństwie i rodzinie. To wyzwanie dla teologa-pastoralisty. Jego pionierskim dziełem jest stworzenie w Polsce na
płaszczyźnie naukowej koncepcji duszpasterstwa bezrobotnych i wskazanie kierunków i sposobów jego realizacji. Poświęcił temu trudnemu problemowi swą książkę Kościół wobec problemu bezrobocia.
Studium z zakresu teologii pastoralnej (jest to tzw. „książka profesorska”).
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Ciekawy jest też jego projekt badawczy na lata 2004–2006,
realizowany we współpracy z Institut für Familienforschung-und-beratung uniwersytetu we Fryburgu Szwajc. Jego temat brzmi: Małżeństwo i rodzina na progu XXI wieku. Analiza empiryczno-teologiczna.
Temat ważny ze względu na kryzys, jaki przeżywa małżeństwo i rodzina, także w Polsce, gdzie obserwujemy gwałtowne przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i religijne, które domagają się
wkładu naukowego socjologii i psychologii. Takie podejście interdyscyplinarne stanowi podstawę dla refleksji teologiczno-pastoralnej. Mierzwiński napisał: Wieloetapowe badania powinny rozpocząć
się od solidnej kwerendy materiału naukowego zarówno za granicą,
jak i w Polsce. (…) Rezultatem całego procesu badań naukowych
stanie się synteza, niezbędna w różnorodnych formach pomocy rodzinie, a zwłaszcza w duszpasterstwie rodzin.
Podane powyżej w skrócie kierunki badań naukowych B. Mierzwińskiego znajdują odbicie w jego publikacjach. Cały jego dorobek
liczy około 120 publikacji naukowych, w tym 5 książek, 1 podręcznik, 27 opracowań monograficznych w dziełach zbiorowych, ponad 80 artykułów, kilka recenzji naukowych. Jest to dorobek nie tylko znaczny ilościowy, ale także wartościowy naukowo i praktycznie.
Autor jest pionierem w teologii małżeństwa i rodziny, teologii ojcostwa i teologii znaków czasu oraz w swojej koncepcji duszpasterstwa rodzin. Opracował pierwszą w Polsce naukową syntezę teologii mężczyzny. Wspomnijmy tutaj dwie książki: Mężczyzna – mąż
– ojciec (Otwock 1996, str. 266); Mężczyzna, istota nieznana (Warszawa 1999, str. 280). Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe
nad bezrobociem, czemu poświęcił książkę, o której niżej. Powyższe
problemy – i inne – opracowane zostały także w licznych pracach
zbiorowych i artykułach naukowych. Uderzają one głębią myśli,
zdrową teologią, rygorami naukowymi, trafnością spostrzeżeń życiowych, zastosowaniem praktycznym.
Wspomniane już dzieło pt. Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii pastoralnej, Apostolicum, Ząbki 2004,
str. 443, jest owocem pracy badawczej Mierzwińskiego w kraju i za
granicą nad interdyscyplinarnym ujęciem problematyki bezrobocia.
Ta monografia naukowa została zrealizowana w obrębi badań statu27
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towych. Jest to pastoralna analiza zjawiska bezrobocia w Polsce, oferująca nowatorską koncepcję duszpasterstwa bezrobotnych.
W pierwszej części książki jej Autor zajmuje się zjawiskiem
bezrobocia w świecie współczesnym, najpierw w Unii Europejskiej,
następnie w III Rzeczypospolitej. Omawia wpływ bezrobocia na życie rodzinne i perspektywę wpływu na rodzinę naszej integracji
z Unią Europejską. W części drugiej swej monografii przybliża czytelnikowi nauczanie Kościoła na temat bezrobocia, począwszy od encykliki Leona XIII Rerum novarum. Ważną rolę odgrywa tutaj nauczanie Jana Pawła II, ale Mierzwiński przybliża też nauczanie Stolicy Apostolskiej, wypowiedzi episkopatu Francji, wspólny list Kościołów Katolickiego i Ewangelickiego Niemiec i – rozdział bardzo
cenny – stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Podaje
też zarys nowej teologii pracy. Część trzecia książki nosi tytuł:
W trosce o bezrobotnych. To – moim zdaniem – najciekawsza część
pracy. Autor ocenia zjawisko bezrobocia w Polsce, obalając mity,
ukazując rzeczywistość. Pokazuje autentyczną troskę Kościoła o bezrobotnych na przykładzie ruchu Focolari, doświadczeń francuskich
i najbliższych nam inicjatyw polskich. W końcu – last but not least –
poświęca rozdział duszpasterstwu bezrobotnych: jego koncepcji i zadaniom.
Studium ks. Mierzwińskiego na temat bezrobocia zawiera więc
– zgodnie z metodą teologii pastoralnej – trzy elementy. – Po pierwsze podaje obszerną analizę zjawiska bezrobocia w Polsce i krótszą
analizę bezrobocia w Unii Europejskiej. Mierzwiński opiera się tutaj
na wybitnych autorytetach naukowych w tej dziedzinie, polskich
i zagranicznych. Po drugie książka prezentuje syntezę nauki Kościoła na temat pracy i bezrobocia, od papieża Leona XIII, przez Sobór
Watykański II, ważne nauczanie papieża Jana Pawła II, po najnowsze dokumenty Episkopatu Polski. Książka Mierzwińskiego to synteza prawdziwie pionierska w kwestii bezrobocia w polskiej teologii,
uwzględnia bowiem dokumenty różnych episkopatów, zwłaszcza niemieckiego i francuskiego, ma też charakter ekumeniczny, co chciałbym z radością podkreślić. Przykładem jest obszerna analiza wspólnego listu Kościoła Katolickiego i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. To przybliżenie stanowiska Kościołów chrześcijańskich wo28
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bec bezrobocia w krajach Europy Zachodniej nabiera szczególnego
znaczenia wobec faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przecież
wiele możemy skorzystać z doświadczeń tamtych Kościołów, tak
w nauczaniu, jak i w duszpasterskiej trosce o bezrobotnych i ich rodziny. Tutaj podał nam Mierzwiński również koncepcję nowej teologii pracy, nowatorską w polskiej myśli teologicznej; a chodzi nie
tylko o teologię pracy zarobkowej, ale o teologię wszelkiej pozytywnej aktywności ludzkiej.
Po trzecie: wiadomo, że najbardziej praktyczna jest dobra teoria. To samo trzeba odnieść do teologii. Stąd tak ważne w dziele
teologa-pastoralisty są postulaty o charakterze właśnie pastoralnym,
praktycznym. Naszkicował on koncepcję odrębnego duszpasterstwa
bezrobotnych, proponując jego definicję, kierunki działania i główne
zadania. Jest to istotne novum w Polsce, o charakterze prawdziwie
pionierskim. Konieczność stworzenia takiego duszpasterstwa dyktowana jest faktem, iż bezrobocie stało się podstawowym problemem
społecznym w III Rzeczypospolitej, przybierając wręcz rozmiary klęski społecznej. Mamy przecież 3,2 mln zarejestrowanych bezrobotnych, ponad 20% stopę bezrobocia. Autor nie jest jednak katastrofistą. Opisuje zjawisko i proponuje lekarstwo bez wpadania w czarnowidztwo, typowe dla pewnych teologów, polityków i publicystów
dzisiejszej Polski.
Książka zawiera też długi wstęp odautorski i zakończenie, obfitą i wyczerpującą bibliografię logicznie podzieloną (dokumenty
Kościoła, literatura obcojęzyczna, literatura w jęz. polskim, z dalszymi, szczegółowszymi podziałami) oraz francuskie streszczenie. Jako
aneks mamy spolszczoną przez Mierzwińskiego Modlitwę bezrobotnego.
Jak widać z zaprezentowanego tutaj skrótowo dorobku księdza
B. Mierzwińskiego, jest on naukowcem w pełni dojrzałym. Stworzył
własną szkołę badawczą. Jest twórcą na polskim terenie teologii
praktycznej małżeństwa i rodziny oraz teologii znaków czasu i rzeczywistości ziemskich. Jest teologiem trzymającym rękę na pulsie
wydarzeń dnia, reagującym na nowe potrzeby i zagrożenia. Jego badania i postulaty na temat bezrobocia nabierają wagi w związku z naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej, do którego to wydarzenia
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wyraźnie nawiązuje. Jego książka profesorska pokazuje, iż Kościół
nie jest obojętny na ludzkie problemy i cierpienia, w tym wypadku
na dramat bezrobocia. Pokazuje ona, że polski teolog-pastoralista realizuje wpisaną w chrześcijaństwo biblijną zasadę opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, że realizuje troskę Kościoła o bezrobotnych
i ich rodziny, która polega najpierw na uwrażliwianiu sumień na zjawisko bezrobocia i jego tragiczne skutki i na przywracaniu nadziei
ludziom bezrobociem dotkniętym. Reasumując: książka ta stanowi
pierwszą, pionierską, całościową refleksje naukową o charakterze
teologiczno-pastoralnym nad problemem bezrobocia w III Rzeczypospolitej.
Jestem przekonany, że dokonany przez Księdza Profesora Bronisława Mierzwińskiego wybór tematyki badań naukowych i pracy
dydaktyczno-organizacyjnej zawdzięczamy jego społecznej, a więc
ewangelicznej wrażliwości, korelacji umysłu i serca, trosce i miłości
księdza i teologa. Bronku, w dalszej Twej drodze niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad
Tobą i niech Ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku
Tobie i niech Ci da pokój (Lb 6, 24–26).
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ks. Ryszard Kamiński*

Działalność naukowa i dydaktyczna
ks. prof. dra hab. Bronisława Mierzwińskiego
Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński od 1957 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym ATK i potem UKSW w Warszawie; najpierw jako adiunkt (1975–1989), potem docent ATK
(1989–1994) i od roku 1994 profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej oraz Sekcją Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W latach 1994–1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Warszawie. Ponadto ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński w latach 1973–1998 prowadził wykłady z teologii pastoralnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
W latach 1997–1998 był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej
oraz kierownikiem Instytutu Teologii Praktycznej, a w latach 1974–
–1997 był dyrektorem Studium Rodziny Wydziału Teologicznego
w Poznaniu.
Na wymienionych powyżej stanowiskach ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński rozwinął wielokierunkową działalność naukową.
Dlatego nazwisko ks. prof. dr. hab. Bronisława Mierzwińskiego posiada wysoką pozycję w obrazie polskiej teologii. Jest teologiem-pastoralistą powszechnie znanym w środowiskach teologicznych
w Polsce i w wielu ośrodkach zagranicznych. O wysokim standardzie naukowym i teologicznym ks. prof. dr. hab. B. Mierzwińskiego

* Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej i kurator Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
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świadczy jego twórczość naukowo-badawcza i działalność dydaktyczno-organizacyjna.
Działalność naukowo-badawcza

Studia nad całokształtem dorobku naukowego ks. prof. B. Mierzwińskiego są podstawą wysokiej oceny jego teologicznej twórczości. Jego rozwój naukowy przebiega zgodnie z wymogami formułowanymi wobec samodzielnych pracowników nauki. Prezentuje On
wysoki stopień erudycji, zdolności do samodzielnej i obiektywnej
interpretacji problemów oraz szeroką znajomość literatury przedmiotu.
Ksiądz Profesor posiada bogaty dorobek naukowy, powszechnie ceniony w środowiskach uczonych, zajmujących się szeroko rozumianą teologią pastoralną. Od czasu uzyskania stopnia naukowego
doktora habilitowanego ilościowo przedstawia się ona następująco:
trzy samodzielnie napisane pozycje książkowe (Mężczyzna – mąż –
ojciec, Otwock 1996; Mężczyzna, istota nieznana, Warszawa 1999;
Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii pastoralnej, Ząbki 2004), 25 publikacji zamieszczonych w różnych pracach zbiorowych, 66 rozpraw i artykułów naukowych oraz 4 recenzje.
Opublikowane prace wskazują, że ks. prof. dr hab. Bronisław
Mierzwiński wypracował własny obszar naukowo-badawczy, w którym dominują zainteresowania mieszczące się w szeroko rozumianej
teologii pastoralnej. Są one prezentowane na wysokim poziomie naukowym. Jest to następstwo uprawiania, przez ks. prof. Mierzwińskiego, teologii pastoralnej rozumianej w sposób nowoczesny, to
znaczy na pograniczu interdyscyplinarnym, w którym to pograniczu
eklezjologia i antropologia pastoralna, ale także psychologia, socjologia i pedagogika pastoralna są w Jego założeniach metodologicznych naukami ważnymi ze względu na przedmiot badań, którym jest
człowiek, rodzina i wspólnota Ludu Bożego urzeczywistniana w Kościele i w różnych grupach i wspólnotach. Przykładem takich badań są
prace ks. prof. Mierzwińskiego, a zwłaszcza te, opublikowane po
habilitacji.
Kierunki twórczości naukowej ks. prof. B. Mierzwińskiego
można sprowadzić do czterech. Pierwszy z nich jest kontynuacją ba34
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dań rozpoczętych przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego
i dotyczy problematyki mężczyzny, męża i ojca. Owocem poszukiwań badawczych w Polsce i zagranicą były dwie prace monograficzne (Mężczyzna, istota nieznana, Warszawa 1999 oraz Mężczyzna –
mąż – ojciec, Otwock 1996) oraz kilkanaście artykułów zamieszczonych w różnych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.
Przykładowo można wymienić tutaj: Mężczyzna w poszukiwaniu
swojej tożsamości, w: Kobieta i mężczyzna w rodzinie, Poznań 1996,
s. 88–110; Ojcostwo Boże i ludzkie, w: Rozważania nad Listem do
Rodzin Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 87–112; Mężczyzna jako
mąż i ojciec, w: Przygotowanie do życia w rodzinie, red. K. Ostrowska i M. Ryś, Warszawa 1997, s. 49–66; Antropologiczne aspekty
funkcji ojca w rodzinie, „Pedagogia Christiana” 2(1998), s. 190–199;
Józef z Nazaretu wzorem mężczyzny, męża i ojca, w: W służbie rodziny, red. R. Bieleń, Warszawa 2000, s. 257–288; Czy rodzina XXI
wieku potrzebuje ojca?, w: Osoba – małżeństwo – rodzina u progu
XXI wieku, red. K. Wolsza, Opole 2003, s. 101–116. Prace przynależące do pierwszego kierunku badań są pionierskie, bo dotyczą tematu przemilczanego wcześniej w teologii pastoralnej i są prowadzone wielowymiarowo i interdyscyplinarnie.
Badania naukowe dotyczące duszpasterstwa rodzin, stanowią
drugi kierunek badań ks. prof. B. Mierzwińskiego. Osiągnięcia naukowe w dziedzinie duszpasterstwa rodzin czynią ks. prof. B. Mierzwińskiego niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Wkład
ks. prof. Mierzwińskiego w rozwój naukowego duszpasterstwa rodzin jest wielki i dotyczy wypracowania koncepcji duszpasterstwa
rodzin jako nauki (zob. Współczesna koncepcja teologii praktycznej
małżeństwa i rodziny, „Teologia praktyczna” 2(2001), s. 89–103; Elementy teologii praktycznej, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. 1,
red. K. Majdański, Warszawa 1980, s. 157–254), uściślenia terminologiczne związane z tą dziedziną (zob. hasła w Słowniku Małżeństwa
i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999 oraz Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2, s. 403–422) oraz promowanie
tej dziedziny naukowej i kształcenie w zakresie duszpasterstwa rodzin księży i katolików świeckich w Polsce. W naświetlaniu problematyki duszpasterstwa rodzin ks. prof. B. Mierzwiński ma podejście
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merytoryczne i szerokie. Jest przekonany, ze w obecnej rzeczywistości rodzina jest drogą Kościoła i społeczeństwa, a duszpasterstwo
rodzin powinno być w Kościele traktowane priorytetowo. Realizacja
tego wymaga nie tylko otwartości na rodzinę i jej potrzeby, ale także
pogłębionej refleksji naukowej. Z tego względu ks. prof. Mierzwiński poświęca tym problemom wiele swoich prac badawczych. Przykładowo można wymienić: Pojęcie, zadania i problemy duszpasterstwa rodzin w Polsce, „Kwartalnik katolicko-społeczny” 1(1988) nr 1,
s. 18–27; Duszpasterstwo rodzin, w: Słownik małżeństwa i rodziny,
red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 314–321; Formy duszpasterstwa rodzin, w: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, w: Program duszpasterski na rok 1993/1994, Katowice 1993,
s. 403–416; Apostola rodziny chrześcijańskiej, „Katecheta” 39(1995),
s. 1–8; Formacja alumnów w seminariach duchownych do duszpasterstwa rodzin, „Horyzonty wiary” 8(1997) nr 1, s. 35–49; Niektóre
formy duszpasterstwa rodzin we współczesnej Francji, „Studia Theologica Varsaviensia” 36(1998) nr 1, s. 221–229 itd. Wszystkie te
publikacje uwrażliwiają polskich teologów, duszpasterzy i katechetów na teorię i praktykę duszpasterstwa rodzin oraz przygotowują ich
do świadczenia posługi w sposób profesjonalny.
Trzeci kierunek badań ks. prof. B. Mierzwińskiego związany
jest z edukacją seksualną. Rzetelne badania naukowe, oparcie się na
odpowiednich dokumentach i wypowiedziach osób kompetentnych
na ten aktualny, ale wzbudzający kontrowersje i polaryzujący stanowiska problem, pozwoliły ks. prof. B. Mierzwińskiemu na sformułowanie w swoich publikacjach ciekawych wniosków. Według tych
publikacji podstawowym błędem jest sprowadzanie edukacji do informacji na temat bezpiecznego i przyjemnego uprawiania seksu. Płciowość stanowi bowiem ważną sferę integralnie rozumianego człowieczeństwa. Wychowanie seksualne powinno być wychowaniem do
miłości i przygotowaniem do życia w rodzinie. Pierwszym podmiotem tak rozumianego wychowania są rodzice. Dopóki jednak rodzice
nie podejmą w pełni tego zadania, instytucje wychowawcze, a zwłaszcza szkoła i Kościół katolicki powinny pomagać młodzieży w formowaniu odpowiedzialnych postaw w sferze życia seksualnego, małżeńskiego i rodzinnego. Jestem przekonany, że Profesor w kwestii
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edukacji seksualnej nie wypowiedział swego ostatniego słowa i że ten
kierunek badawczy będzie zaprzątał dalszy jego wysiłek badawczy.
Czwarty kierunek badań ks. prof. dra hab. Bronisława Mierzwińskiego dotyczy bezrobocia w Polsce i jego wpływu na życie małżeńskie i rodzinne. Ksiądz Mierzwiński poświecił temu problemowi
19 rozpraw i artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i periodykach naukowych. Najważniejszym z tej dziedziny opracowaniem
jest monografia pt. Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium
z zakresu teologii pastoralnej, Ząbki 2004. Sam tytuł rozprawy wskazuje, że praca organicznie wyrasta z badań i działalności naukowej
ks. prof. B. Mierzwińskiego w ostatnich kilku latach. Autor przeprowadza w niej badania nad stosunkiem Kościoła do bezrobocia w wymiarze normatywnym i realizowanym. Rozwiązywany w pracy problem jest bardzo aktualny i w obecnej rzeczywistości polskiej interesujący. Z punktu widzenia reprezentowanej przez Autora dyscypliny
naukowej nie był on w ogóle dotychczas badany, dlatego recenzowana książka ma charakter nowatorski. Stopień prezentacji przeprowadzonych analiz w ocenianej pracy wskazuje na duże doświadczenie
badawcze Autora.
Zgodnie z przyjętymi założeniami Autor podjęty w recenzowanej książce problem rozwiązuje w trzech częściach. W pierwszej
części ukazuje rzeczywistość bezrobocia w Polsce w latach 1989–
–2003. Charakterystyka ta jest wielowymiarowa i pogłębiona merytorycznie. Autor oparł się na dostępnych mu badaniach socjologicznych, statystycznych itd. i przeprowadził analizę wtórną tych danych
do potrzeb swojej pracy. W tej pogłębionej analizie mowa jest nie
tylko o aktualnym stanie bezrobocia w Polsce i ewolucji bezrobocia
w latach 1990–2003, ale także o podstawowych przyczynach i cechach polskiego bezrobocia, społecznych skutkach bezrobocia, w tym
o ubóstwie bezrobotnych Polaków. Wiele miejsca poświęca bezrobociu młodzieży, bezrobociu na wsi, a zwłaszcza tragicznym skutkom
bezrobocia wielu polskich rodzin. Dla zgłębienia problemu Autor
przytacza stan bezrobocia i przeciwdziałania jemu w krajach Unii
Europejskiej. Całość dopełnia refleksja Autora nad tym, jaki wpływ
będzie miało wejście Polski do Unii Europejskiej na bezrobocie Polaków w najbliższych latach. Przeprowadzone w części pierwszej
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analizy poparte są w dostateczny sposób wynikami różnych badań
zamieszczonych w tekście pracy, w tabelach i diagramach. Dlatego
wyrażam przekonanie, że pierwsza cześć pracy stanowi solidną podstawę do analiz w dalszych częściach pracy.
Część druga rozprawy przedstawia nauczanie Kościoła na temat bezrobocia od encykliki Rerum novarum Leona XIII do nauczania Jana Pawła II i aktualnych wypowiedzi Episkopatu Polski na
temat bezrobocia. Autor znalazł w tej części także miejsce ma omówienie dokumentów Episkopatu Francji i Niemiec na temat bezrobocia. Zasadnicze jednak znaczenie dla prowadzonej refleksji teologiczno-pastoralnej ma stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce
na temat bezrobocia, które najlepiej wyraża list społeczny Konferencji Episkopatu Polski W trosce o nową kulturę życia i śmierci oraz
dokument społeczny abp. D. Zimonia pt. Kościół katolicki na Śląsku
wobec bezrobocia. Dlatego tym dwom dokumentom Kościoła w
Polsce Autor poświęca najwięcej uwagi. Drugą część pracy kończy
refleksja Autora na temat potrzeby nowej teologii pracy.
Część trzecia pracy zatytułowana W trosce o bezrobotnych
przedstawia propozycje intensyfikacji troski Kościoła o bezrobotnych.
W postulatach tych wyraża się kierunek realizowania działalności
Kościoła w teraźniejszości i przewidywanej przyszłości. Są to propozycje Kościoła w Polsce (działalność Caritas Polska; Katolickie
Centrum Edukacji Młodzieży KANA; Stowarzyszenie Integracji
Świata Pracy LABOR; Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Biednym
NADZIEJA), ale także doświadczenia z innych krajów (Ekonomia
komunii Ruchu Focolarii oraz Maison des chômeurs w Tuluzie).
Formułowanie postulatów pastoralnych wieńczy zarys koncepcji duszpasterstwa bezrobotnych. Na potrzebę takiego duszpasterstwa
wskazał Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich z wizytą ad limina dnia 15 stycznia 1993 r. Także rozmiary zjawiska
bezrobocia w Polsce wymagają takiego duszpasterstwa. W omawianej książce ks. prof. B. Mierzwiński wypracował po raz pierwszy koncepcję duszpasterstwa bezrobotnych. Stanowi to novum o dużym znaczeniu eklezjalnym i praktycznym.
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Ks. prof. B. Mierzwiński, jako wytrawny teolog pastoralista
otwarty na rzeczywistość społeczno-religijną, reaguje na problemy
o wymowie społecznej i religijnej. Do tych problemów należy bezrobocie. Problem bezrobocia pojawił się w Polsce z całą wyrazistością
wraz z transformacją systemową. Wywołując szereg negatywnych
skutków społecznych, rodzinnych i religijnych, zmusza do przeciwdziałania ekonomicznego, społecznego, ale także do analizy naukowej, w tym także refleksji teologiczno-pastoralnej. Jako teolog-pastoralista ks. prof. Mierzwiński stawia pytanie jaka jest postawa Kościoła powszechnego oraz kościoła w Polsce wobec problemu bezrobocia? Jakie są skutki bezrobocia w życiu społecznym i życiu rodzinnym? Jak można pomóc rodzinom i ludziom dotkniętym bezrobociem? Na te pytania udziela ks. prof. B. Mierzwiński odpowiedzi
w sposób kompetentny przywołując racje, fakty ekonomiczne, społeczne, polityczne, ale przede wszystkim teologiczne i pastoralne. Są
to w istocie odpowiedzi teologiczno-pastoralne na postawione powyżej pytania. W odpowiedziach tych znajdują się propozycje reakcji
Kościoła i jego praktycznej działalności na to bolesne zjawisko społeczne. W tym zakresie szczególnie interesujące są artykuły: Duszpasterstwo bezrobotnych, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński,
t. 2, Lublin 2002, s. 313–331; Kościół wobec zjawiska bezrobocia
w Polsce, w: Katolicyzm na przełomie wieków, Poznań 2001, s. 135–
–163; Pomoc rodzinie dotkniętej bezrobociem, w: Oblicza współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003,
s. 99–129; Problematyka bezrobocia w nauczaniu Jana Pawła II,
„Homo Dei” 70(2000) nr 2, s. 75–88.
Przedstawione kierunki badań ks. prof. dra. hab. B. Mierzwińskiego wskazują na duże osiągnięcia naukowe, tak metodologiczne
jak i merytoryczne. Ks. prof. Mierzwiński świadomy jest faktu, że
teologia pastoralna jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też rozwija
badania naukowe na wszystkich etapach metody tej dyscypliny. Badania te są prowadzone nie tylko przez niego, ale i przez jego uczniów, których zgromadził dość dużo. Wykazuje się przy tym umiejętnością prowadzenia zespołowych badań naukowych, co jest nieodzowne dla rozwoju teologii pastoralnej w Polsce.
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Działalność dydaktyczna i naukowo-organizacyjna

Poza pracą naukowo-badawczą, ale w ścisłym z nią związku,
oddaje się ks. prof. B. Mierzwiński działalności dydaktycznej, naukowo-organizacyjnej i wychowawczej. Od 1994 r. jest kierownikiem zorganizowanej przez siebie Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej i Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW w Warszawie. W ramach Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej pod jego kierownictwem 10 studentów napisało i obroniło swoje prace doktorskie
i ponad 50 studentów prace magisterskie i licencjackie. Oprócz tego
ks. prof. Mierzwiński był recenzentem 5 prac habilitacyjnych, 15
prac doktorskich i ponad 200 prac magisterskich.
Działalność dydaktyczna ks. prof. Mierzwińskiego obejmuje
wykłady kursoryczne i monograficzne z teologii małżeństwa i rodziny, teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej, teologii znaków
czasu oraz problematyki bezrobocia. Ks. Mierzwiński prowadził też
ćwiczenia i seminarium naukowe z teologii pastoralnej szczegółowej.
Na osobne podkreślenie zasługuje wkład ks. prof. B. Mierzwińskiego w organizację nauki. Jego dziełem było opracowanie
i wdrożenie koncepcji Studium Rodziny przy papieskim Wydziale
Teologicznym w Poznaniu. Współpracował z abp. K. Majdańskim
w tworzeniu pierwszego w Polsce Instytutu Studiów nad Rodziną
w Łomiankach. Inicjował utworzenie Sekcji Teologii Pastoralnej ATK,
a następnie przygotował projekt struktury i działalności naukowo-dydaktycznej i badawczej tej sekcji, która została powołana w ATK
w 1994 r. Ks. Prof. B. Mierzwiński należy do zespołów redakcyjnych i rad naukowych kilku roczników i kwartalników, miedzy innymi „Roczników Teologicznych KUL” – numer pastoralny, „Studiów nad Rodziną”, „Z pomocą Rodzinie”.
Ks. prof. dr hab. B. Mierzwiński prowadził wykłady gościnnie
za granicą: Na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w 1981 r.
wygłaszając wykład gościnny pt. Familienpastoral in Polen; na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim wygłosił w 1997 r. wykład
gościnny pt. Pastorale familiale en Pologne. Recherches scientifiques
et action pastoral; a w Instytucie katolickim w Paryżu w 1998 r. miał
dwa gościnne wykłady: Le role de l’homme dans la communauté dela
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vie familial oraz Lephenomene du chomage en Pologne aujourd’hui
et son influence sur la famille. Ponadto w 1997 r. miał konferencję
naukową dla dyplomatów języka francuskiego w Bonn na temat: Les
valeurs permanentes de la famille chretienne.
Ks. prof. B. Mierzwiński zorganizował 11 sympozjów naukowych poświeconych problematyce rodziny i teologii pastoralnej.
Ponadto brał czynny udział w 23 sympozjach, sesjach i kongresach
naukowych, z czego 5 miało rangę imprez naukowych międzynarodowych, 6 rangę imprez ogólnopolskich, a pozostałych 12 miało rangę imprez naukowych regionalnych lub uniwersyteckich. Na wszystkich 23 imprezach naukowych ks. prof. B. Mierzwiński wygłosił
referat lub brał udział w dyskusji panelowej.
Ukazany powyżej bogaty wkład dydaktyczny i organizacyjny
ks. prof. B. Mierzwińskiego w rozwój teologii pastoralnej i teologii
małżeństwa i rodziny świadczy nie tylko o wielkiej jego aktywności,
ale również jest świadectwem umiłowania jego specjalizacji i chętnym dzieleniem się z innymi długoletnimi w tej dziedzinie doświadczeniami.
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Mój Profesor
Nie jest łatwym zadaniem napisanie artykułu do Księgi Jubileuszowej, poświęconej Księdzu Profesorowi Bronisławowi Mierzwińskiemu. Można sporządzić listę wszystkich jego publikacji, dokonać charakterystyki głównych dziedzin jego badań naukowych,
omówić działalność dydaktyczną i naukowo-organizacyjną, a i tak
wyczerpująco nie ukaże się tajemnicy życia profesora, kapłana, człowieka.
Niech mi Ksiądz Profesor pozwoli na przywołanie pewnych
wspomnień, które ukażą obraz pracowitego, oddanego służbie Bogu,
ludziom i nauce jego życia.
Pierwszy raz spotkałem Księdza Profesora w 1999 r. podczas
moich studiów doktoranckich na KUL. Ksiądz Profesor przyjechał
do Lublina na obronę pracy doktorskiej jednego z moich kolegów.
Czekałem z zaciekawieniem na to spotkanie, gdyż mój promotor
z KUL, ks. prof. Ryszard Kamiński, sugerował poproszenie Księdza
Profesora Mierzwińskiego na recenzenta przygotowywanej przeze mnie
pracy doktorskiej.
Już od pierwszej chwili Ksiądz Profesor Mierzwiński wzbudził moją sympatię. Uśmiechnięty, opanowany, z szacunkiem odnoszący się do każdego człowieka. Kiedy słuchałem przygotowanej
* Ks. dr Tomasz Wielebski jest adiunktem Katedry Organizacji Duszpasterstwa UKSW
oraz wykładowcą teologii pastoralnej i homiletyki w WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej w Tarchominie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki duszpasterstwa chorych, organizacji duszpasterstwa oraz duszpasterstwa
indywidualnego. Jest autorem artykułów naukowych w dziełach zbiorowych i czasopismach. Adres do korespondencji: skr. poczt. 750, 00-950 Warszawa; e-mail:
t.wielebski@wp.pl.
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przez niego recenzji doktoratu mojego kolegi, zwróciłem uwagę na
bardzo wnikliwe zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej
zrecenzowanie omawianej pracy. Ksiądz Profesor krytycznie, ale
z wielką życzliwością, odniósł do recenzowanych treści. Z mistrzowską precyzją potrafił wskazać na nowe treści zawarte w pracy, ukazując jednocześnie pewne niedociągnięcia. Zorientowałem się, że jest
to wielkiej klasy naukowiec. Każde następne spotkanie z Księdzem
Profesorem potwierdzało moje pierwsze wrażenie.
Po moim powrocie ze studiów na KUL do Warszawy Ksiądz
Profesor zaproponował mi prowadzenie zajęć w ramach Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Byłem tą propozycją bardzo zaskoczony. Obawiałem się, czy podołam nowym
wyzwaniom i nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei. Ksiądz
Profesor uspakajał mnie, wspierając dobrym słowem i uśmiechem.
Postawa wielkiej, połączonej z zaufaniem życzliwości była dla mnie
umocnieniem w stawianiu pierwszych kroków w zupełnie nowej życiowej roli – wykładowcy akademickiego.
Dzięki podjętej przeze mnie pracy dydaktycznej na UKSW
miałem okazję i możność coraz lepszego poznawania Księdza Profesora. Nasze częste kontakty potwierdzały i potwierdzają moje wrażenia z pierwszego spotkania w Lublinie. Zawsze zadziwia mnie umiejętność interdyscyplinarnego podejścia do podejmowanej przez Księdza Profesora wielu zagadnień tematycznych (problematyka mężczyzny, męża i ojca, duszpasterstwa rodzin oraz osób bezrobotnych)
i przedstawianie ich z różnych punktów widzenia. Ksiądz Profesor
potrafi właściwie odczytywać znaki czasu i zaproponować adekwatne do potrzeb i wyzwań współczesności rozwiązania duszpasterskie.
W ten sposób wypełnia on powołanie teologa-pastoralisty, który nie
prowadzi rozważań czysto spekulatywnych, ale pokazuje, w jaki sposób Kościół ma wzrastać przez realizację funkcji prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Cenię sobie sposób prowadzenia ćwiczeń i seminariów naukowych przez Księdza Profesora, w czasie których pomaga on studentom w określaniu, na podstawie analizy Objawienia Bożego i nauczania Magisterium, teologicznych zasad określających zbawczą
działalność Kościoła we współczesnym świecie. Ksiądz Profesor sta41
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ra się swoich studentów pobudzać do myślenia, uwrażliwiając na
właściwe odczytywanie znaków czasu. Nie podaje gotowych rozwiązań, ale razem ze studentami próbuje poszukiwać odpowiedzi na pojawiające się wyzwania duszpasterskie. Zwraca też uwagę na konieczność podejmowania przez nich współodpowiedzialności za Kościół, w którego apostolskim posłannictwie mają czynnie uczestniczyć.
Prowadzone przez Księdza Profesora seminaria stwarzają okazję zarówno do wnikliwej oceny przygotowywanych prac magisterskich oraz doktorskich, jak i dyskusji na temat wyzwań duszpasterskich, przed jakimi staje Kościół w Polsce. Dużo czasu Ksiądz Profesor poświęca ogólnej metodologii pracy naukowej, co spotyka się
z uznaniem studentów. Znana jest wszystkim skrupulancka dokładność Księdza Profesora, która świadczy o jego dobrym warsztacie
naukowym.
W utworzonej i kierowanej przez Księdza Profesora Sekcji
Teologii Pastoralnej UKSW wprowadził on zwyczaj organizowania
corocznej naukowej sesji wyjazdowej, podczas której studenci wraz
z wykładowcami odwiedzają wybraną diecezję. Dzięki temu poznają
oni problemy duszpasterskie lokalnego Kościoła, łącząc wiedzę naukową uzyskaną podczas studiów akademickich z doświadczeniem
pastoralnym w terenie. Organizowane sesje naukowe pozwalają zrozumieć specyfikę i bogactwo poszczególnych regionów Polski i dostosować tworzone przez pastoralistów modele teologiczne, zawierające propozycje działań duszpasterskich do potrzeb Kościoła. Wspomniane wyjazdy stwarzają również okazję do wzajemnego poznania
się oraz aktywizacji studentów. Poznaniu służą też nasze coroczne
spotkania opłatkowe, które najpierw rozpoczynamy od wspólnej
Eucharystii, po której ma miejsce składanie życzeń i braterska agapa.
Cenię sobie sposób przygotowywania i prowadzenia spotkań
pracowników naukowych naszej sekcji. Na początku każdego zebrania otrzymujemy od Księdza Profesora szczegółowy plan, co bardzo pomaga w efektywnym i twórczym przeżywaniu czasu. Nasze
zebrania są nie tyko poświęcone omawianiu bieżących spraw, ale również służą wypracowywaniu pewnej, uwzględniającej pojawiające się
znaki czasu, długofalowej koncepcji wykładów. Ksiądz Profesor
potrafi nas słuchać – przedstawiając pewne propozycje lub sugestie,
44

MÓJ PROFESOR

zawsze jest otwarty na przemyślenia swoich współpracowników.
I jeszcze ten elektroniczny notes, w którym skrupulatnie zapisuje
wszystkie ważne terminy i sprawy do załatwienia.
Ksiądz Profesor nie tylko dobrze realizuje powołanie do pracy
naukowej, ale przede wszystkim nie zapomina o swoim podstawowym życiowym powołaniu do sakramentalnego kapłaństwa. Wiele
razy miałem możność współkoncelebrowania z Księdzem Profesorem mszy świętej. Zawsze skupiony, z zaangażowaniem wypowiadający słowa modlitwy, w staranny sposób wykonujący gesty liturgiczne. Nigdy Ksiądz Profesor nie opuszcza dziękczynienia po Eucharystii. Na uwagę też zasługuje prowadzona przez niego przed i po wykładach modlitwa, w ramach której podejmuje aktualne problemy ojczyzny i Kościoła. Trzeba również podkreślić wielką miłość Księdza
Profesora do Kościoła, która między innymi uwidacznia się w naszych, często prowadzonych, rozmowach poświęconych problemom
duszpasterskim.
Najbardziej w postawie Księdza Profesora cenię jego człowieczeństwo. Nieraz miałem możność obserwowania wielu sytuacji świadczących o jego wielkiej wrażliwości na los drugiego człowieka.
Wspomnę o jednym zdarzeniu, które głęboko zapadło mi w pamięci
i w sercu. Kiedyś byłem z Księdzem Profesorem przed jedną
z plebani, oczekując na przyjście miejscowego duszpasterza. W pewnym momencie podbiegł do nas zapłakany mężczyzna, gorączkowo
poszukując kapłana, który udzieliłby sakramentalnej posługi umierającej matce. Ksiądz Profesor z wielką miłością i taktem zwrócił się
do naszego rozmówcy, prosząc o chwilę cierpliwości, tłumacząc, że
zaraz przyjdzie miejscowy kapłan, który udzieli stosownej posługi.
Ksiądz Profesor powiedział – Zaraz się za pana i mamę pomodlę.
Widziałem wielkie poruszenie Księdza Profesora i chęć udzielenia
pomocy. Ten drobny epizod to jeden z przykładów świadczących
o wielkiej wrażliwości mojego Profesora.
Ukazując człowieczeństwo Księdza Profesora należy wspomnieć o jego wielkiej kulturze osobistej. Zawsze z wielkim szacunkiem odnosi się do każdego spotykanego człowieka. Dla Księdza
Profesora nie jest rzeczą istotną tytuł naukowy rozmówcy, jego status społeczny czy materialny. W każdym stara się przede wszystkim
43

KS.

TOMASZ WIELEBSKI

zobaczyć człowieka, szanując jego godność i niepowtarzalność. Potrafi on zauważyć każde dobro, które czynią ludzie i za nie publicznie
dziękuje. Przekonałem się o tym słuchając wielu okolicznościowych
przemówień mojego uniwersyteckiego przewodnika.
Nie sposób opisać wszystkie cechy charakteru Księdza Profesora. Im dłużej go znam, tym bardziej odkrywam bogactwo jego osobowości i wielką pokorę. Cenię w nim szczerość i otwartość. To
wszystko układa się w piękną mozaikę, ukazującą człowieka i kapłana, który nie tylko dla mnie stanowi przykład uniwersyteckiego
Mistrza. Jakże potrzeba nam takich uniwersyteckich przewodników
w dzisiejszych, naznaczonych wielorakimi kryzysami czasach. Uniwersytecki Mistrz musi nie tylko odznaczać się wysokim stopniem
erudycji, posiadać zdolność do samodzielnego prowadzenia procesów badawczych, znajomość literatury przedmiotu, ale przede wszystkim być dla swoich studentów i współpracowników niekwestionowanym autorytetem moralnym. Takim autorytetem jest dla mnie Mój
Profesor. Niech Pan Bóg obdarza Mojego Profesora swoim błogosławieństwem w wypełnianiu kapłańskiego i naukowego powołania.
AD MULTOS ANNOS!
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Krystian Wojaczek*

Duszpasterstwo rodzin – w poszukiwaniu koncepcji
Można wskazać przynajmniej dwa podstawowe znaczenia terminu duszpasterstwo rodzin. Pierwszy oznacza działalność Kościoła,
która ma na celu doprowadzenie do spotkania Boga i człowieka pozostającego w małżeńskich i rodzinnych powiązaniach. W tak zdefiniowanym duszpasterstwie rodzin, cel a więc spotkanie człowieka
żyjącego w małżeństwie i rodzinie z Bogiem jest nadrzędny w stosunku do niego i tym samym jest kryterium jego ukształtowania. Jak
każda działalność duszpasterska Kościoła, tak i duszpasterstwo rodzin
jest naznaczone świadomością, że to, co jest racją jego istnienia,
a mianowicie wiara i miłość człowieka do Boga, może posiadać tylko jedno, jedyne źródło, którym jest sam Bóg. Wiara i miłość człowieka rodzi się zatem w osobowym, intymnym spotkaniu człowieka
z Bogiem. Uznanie tego podstawowego faktu sprawia, że każde
duszpasterstwo, również duszpasterstwo rodzin, a przede wszystkim
ludzie w jego strukturach posługujący, są świadomi tego, że może
ono być jedynie pokorną służbą Bogu i człowiekowi nie tylko dlatego by temu ostatniemu nie utrudniać spotkania z Bogiem, ale do
niego doprowadzić. Słowa Jezusa kierowane do swoich słuchaczy:
jeśli chcesz... (Mt 19, 17–21) posiadają tu wymowne znaczenie. Ich
uzasadnieniem dla współczesnego człowieka, dla którego ważne by* Dr hab. Krystian Wojaczek, prof. UO, jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego.
Aktualne badania koncentrują się na problematyce koncepcji małżeństwa, uwarunkowaniach funkcjonowania więzi małżeńskiej w środowisku rozłąki z przyczyn
ekonomicznych, personalistycznej koncepcji małżeństwa jako podstawie profilaktyki dysfunkcji rodziny. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch
książek: Przemiany katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny (Opole 1997) i Małżeństwo – doświadczenie obdarowania (Opole 2001).
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wają rezultaty badań naukowych są reguły komunikacji interpersonalnej np. opisane teorią analizy transakcyjnej E. Berne.
Odniesienia małżeńskie i rodzinne człowieka
uwarunkowaniem działalności Kościoła

Spotkanie człowieka z Bogiem, nazywane w literaturze przedmiotu procesem zbawczym2, uwzględnia w każdym przypadku odniesienia społeczne człowieka. Dzieje się tak ze względu na osobową
strukturę człowieka oraz sam charakter historii zbawienia. Człowiek
stwarzany na obraz Boga od samego początku jest uzdolniony do miłości i poznania Boga i innych osób ludzkich (Rdz 1, 26–27), a tym
samym powołany do samorealizacji w tych dwu rodzajach relacji,
nierozdzielnie ze sobą powiązanych. Nierozdzielność tych dwu rodzajów relacji: człowieka z Bogiem oraz z innymi ludźmi jest widoczna w całej historii zbawiania. Dla przykładu wystarczy przytoczyć tylko wybrane, acz kluczowe momenty historii zbawienia takie,
jak objawienie Boga Mojżeszowi, posyłanemu by wyprowadzić Naród Wybrany z egipskiej niewoli Wj 3, 7–21, czy Dekalog Wj 20,
1–17. Należy też zauważyć, że nierozdzielność tych dwu rodzajów
relacji człowieka w historii zbawienia posiada wyraźną dynamikę
rozwojową i to o podwójnym charakterze. Po pierwsze relacja Boga
z człowiekiem jawi się najpierw jako gwarant poprawności relacji
społecznych człowieka, jak to ma miejsce w wyzwoleńczej interwencji Boga wyprowadzającego Naród Wybrany z egipskiej niewoli
(patologia relacji społecznych), czy w strukturze Dekalogu, gdzie
zachowanie trzech pierwszych przykazań stoi na straży określonego
programu społecznego, nadanego przez Boga w przykazaniach IV–X.
W miarę postępu historii zbawienia pojawia się nowy związek tych
dwu podstawowych relacji człowieka. Relacje społeczne weryfikują
poprawność relacji człowieka z Bogiem. Tak zwany opis sądu
w Ewangelii św. Mateusza (25, 31–45) oraz zapis w 1 J 4, 20 nie pozostawiają w tej materii żadnych wątpliwości. Po wtóre dynamika
rozwojowa nierozerwalności relacji człowieka z Bogiem i relacji społecznych postępuje w kierunku ich utożsamienia, co jest wynikiem
2

Por. F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna. Cz. II: Eklezjologiczna dedukcja
teologii pastoralnej, Lublin 1971, s. 76.
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Wcielenia i dobitnie wyrażone w tzw. opisie sądu, w którym wszystko to co zostało uczynione, bądź nie uczynione drugiemu człowiekowi, Jezus poczytuje za uczynione, lub nie uczynione sobie, niezależnie od świadomości ludzi tego, że czynią coś drugiemu człowiekowi ze względu na Boga. Rzec można, niezależnie od religijnej intencji czyniącego.
Jak z powyższego widać, kwestia odniesień społecznych człowieka spotykającego Boga nie jest sprawą uznaniową takiego czy innego duszpasterstwa, ale należy do samej istoty procesu zbawczego,
a tym samym jest obligatoryjną dla każdego działania duszpasterskiego, również duszpasterstwa rodzin.
Drugie znaczenie terminu duszpasterstwo rodzin oznacza naukową refleksję nad zarówno działaniem Kościoła, zmierzającym do
spotkania człowieka, pozostającego w jego małżeńskich i rodzinnych
odniesieniach, z Bogiem, jak i samym procesem tego spotkania oraz
implikacjami, które niesie. Tę refleksję B. Mierzwiński nazywa teologią praktyczną małżeństwa i rodziny.3 Nazwa ta, choć nieco przydługa i trochę mało operatywna, wydaje się być w pełni zasadna
i w sposób najbardziej adekwatny, i pełny, dzisiaj oddaje to, co pod
nią się kryje. Nie ulega bowiem wątpliwości, że chodzi tu o teologię
praktyczną, czyli refleksję nad zbawczym posłannictwem Kościoła
w uwarunkowaniach współczesnego świata.4 Owe uwarunkowania
w tym wypadku dotyczą przede wszystkim małżeńskich i rodzinnych
odniesień człowieka, do którego jest skierowane posłannictwo Kościoła. Odniesienia te, jak wykazano wyżej stanowią integralną składową osobowego spotkania człowieka z Bogiem a zatem i działalności Kościoła wobec człowieka, do spotkania z Bogiem prowadzącej. Właśnie tym się broni, w przyjętej przez B. Mierzwińskiego nazwie, rozróżnienie ... małżeństwa i rodziny. Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że małżeństwo leży u fundamentu rodziny i znajduje się wewnątrz pełnej i normalnie funkcjonującej rodziny, to jednak charakterystyka społecznych odniesień człowieka w małżeństwie jest inna
3

4

Współczesna koncepcja teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: Teologia
Praktyczna, t. 2, 2001, s. 90.
Por. R. Niparko, Ciągłość i zmiana. Kilka uwag dotyczących wznowienia czasopisma „Teologia Praktyczna”, w: Teologia Praktyczna, t. 2, dz. cyt., s. 160.

53

KRYSTIAN WOJACZEK

niż rodzinnych odniesień pozamałżeńskich. Różnice są na tyle znaczące, że nie tylko uzasadniają wyróżnienie małżeństwa w analizowanej nazwie, ale ich nie uwzględnianie, albo co gorsza pomieszanie, grozi patologią w kształtowaniu społecznych odniesień człowieka u samych jego podstaw a także życia sakramentalnego i eklezjalnego. W konsekwencji może prowadzić do zaburzeń w osobowej
samorealizacji człowieka. Warto więc na nie tu wskazać. Rodzinę
różni od małżeństwa liczba osób, a w konsekwencji i relacji międzyosobowych. Małżeństwo tworzą bowiem mężczyzna i kobieta, i tylko ta relacja może być małżeńską. Dopiero pojawienie się trzeciej
osoby – dziecka, a w konsekwencji i nowej jakościowo relacji – rodzicielskiej, stanowi o rodzinie.
Warto zwrócić uwagę na kluczowe, dla poszerzenia małżeństwa o rodzinę, miejsce, którym jest płodność małżeństwa. Właściwe
jej usytuowanie, a mianowicie w kontekście osobowego obdarowania sobą małżonków dopiero tworzy właściwe środowisko takiego
poszerzenia małżeństwa w rodzinę i daje możliwość uniknięcia całego szeregu zaburzeń i perturbacji w funkcjonowaniu rodziny, czyli
leży u podstaw profilaktyki jej dysfunkcji, które stanowią plagę dzisiejszych społeczeństw.
Następną, istotną różnicą między małżeństwem i rodziną są
tendencje rozwojowe relacji małżeńskiej i relacji rodzicielskich. O ile
modelowy kierunek rozwoju tej pierwszej posiada tendencję
zacieśniającą, o tyle kierunek rozwoju relacji rodzicielskich jest zdecydowanie przeciwny. Z tej perspektywy urodzenie się dziecka jest
pierwszym, znaczącym krokiem w kierunku jego odejścia od rodziców, usamodzielnienia i założenia własnej rodziny. Lekceważenie
tego faktu, lub wręcz transpozycja tendencji rozwoju relacji małżeńskiej na relacje rodzicielskie kończy się zazwyczaj poważnymi zaburzeniami rozwoju dziecka, a często także perturbacjami w relacji
małżeńskiej, która leży u fundamentu tak funkcjonującej rodziny.
Jako kolejną różnicę należy wskazać różnicę w ramach aspektu emocjonalnego relacji małżeńskiej i relacji rodzicielskich. Polega ona na specyfice upodobania erotycznego przenikającej tę pierwszą i braku tegoż w relacjach rodzicielskich. I tu przeniesienie znamion jednej relacji na drugą, szczególnie małżeńskiej na rodzicielską
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wiąże się z ciężką patologią życia rodzinnego. Wyraźnie różni się
małżeństwo od rodziny również na płaszczyźnie teologicznej, bowiem sakramentalną jest wyłącznie relacja małżeńska, a nie pozamałżeńskie relacje rodzinne, które posiadają wymiar eklezjalny.
Z tych też racji permanentne pomijanie, zarówno w działaniach pastoralnych, jak i w naukowej nad nimi refleksji, owego rozróżniania
pomiędzy małżeństwem i rodziną, jako prowadzące do pomieszania
pojęć, a w konsekwencji do częstego zagubienia w działaniu, należy
uznać za jeden z poważniejszych błędów dzisiaj występujących.
Wydaje się, że można przyjąć status teologiczny małżeństwa
i rodziny jako klucz do systematyzacji znacznej części treści teologii
praktycznej małżeństwa i rodziny. Chodzi mianowicie o dynamicznie ujętą sakramentalność małżeństwa oraz eklezjalny wymiar rodziny. Takie rozwiązanie wydaje się uzasadniać najpierw usankcjonowanie w owym statusie różnic między małżeństwem i rodziną oraz
otwarcie na tzw. przesłankę mniejszą, czyli dane na temat małżeństwa i rodziny z zakresu nauk empirycznych.
Uwydatnienie istotnej roli jaką odgrywają w zbawczym posłannictwie Kościoła wobec człowieka jego relacje społeczne, w tym
wypadku odniesienia małżeńskie i rodzinne, prowadzi do przedmiotu
formalnego teologii praktycznej małżeństwa i rodziny. Istotnym zagadnieniem teologii praktycznej jest określenie teraźniejszości odniesień małżeńskich i rodzinnych człowieka oraz ich tendencji rozwojowych. Można więc mówić o teraźniejszości rzutowanej w przyszłość
małżeńskich i rodzinnych odniesień człowieka, do którego jest skierowane orędzie Ewangelii. Określenie teraźniejszości tych uwarunkowań wykracza poza zakres zainteresowań teologii systematycznej.
Jest natomiast przedmiotem zainteresowania świeckich nauk empirycznych, szczególnie takich jak socjologia, psychologia, biologia
i inne. Nie ulega zatem wątpliwości, że w określeniu teraźniejszości
małżeńskich i rodzinnych odniesień człowieka, do którego jest skierowane zbawcze posłannictwo Kościoła, teologia praktyczna małżeństwa i rodziny powinna korzystać z dorobku tych nauk i wyników
badań prowadzonych w ich ramach.
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Soborowa nauka na temat „słusznej autonomii
rzeczy ziemskich” u podstaw łączenia problematyki
teologicznej i świeckiej w duszpasterstwie rodzin

Jedną z poważniejszych trudności, przed którą staje duszpasterstwo rodzin w łączeniu problematyki teologicznej i świeckiej jest
zachowanie statusu metodologicznego poszczególnych. Nie trudno
wyobrazić sobie sytuację, w której korzystając ze szczegółowych rozwiązań nauk empirycznych, w odbiorze słuchaczy zyskują one status
nauczania teologicznego, czy jeszcze gorzej zostaną potraktowane
jako obligujące nauczanie Kościoła. Dezaktualizacja konkretnych
rozwiązań szczegółowych, z racji choćby szybkiego rozwoju nauk
empirycznych, może osoby mniej zorientowane, doprowadzić do
przekonania, że to nauka Kościoła się zdezaktualizowała, lub, że
Kościół upiera się przy rozwiązaniach przestarzałych i nie przystających do współczesności. Reminiscencje takiego stanu rzeczy zdają
się ciągle występować np. w dziedzinie regulacji poczęć, gdzie naturalne planowanie rodziny jest ciągle sprowadzane, przez niektórych do tzw. kalendarza małżeńskiego.
W rozwiązaniu tego problemu przychodzi z pomocą nauczanie
Vaticanum II na temat tzw. słusznej autonomii rzeczy ziemskich.
Pozwala ją zdefiniować jako posiadanie przez rzeczy stworzone
i społeczności ludzkie własnej wartości, praw rozwoju oraz odpowiadających im metod badań.5 Jest ona zamierzona i pochodzi od Stwórcy, który przez stwarzanie nie tylko jest jej Autorem, ale także gwarantem tożsamości rzeczy stworzonych, czyli ich świeckości. Sobór
wyraża to bardzo dobitnie: …kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać
tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy są tym czym są.6
Pozytywna definicja autonomii rzeczy ziemskich jest przez Sobór
uzupełniona określeniem, które jest niemożliwe do przyjęcia przez
ludzi wierzących. Chodzi o takie jej rozumienie jakoby rzeczy stworzone nie zależały od Boga, a człowiek mógł ich używać bez odnoszenia do Niego.7
5
6
7

Por. Gaudium et spes, 36.
Tamże.
Por. tamże.
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Przytoczony fragment soborowej nauki na temat autonomii
rzeczy ziemskich rozwiązuje kilka kwestii związanych z łączeniem
problematyki świeckiej i teologicznej w duszpasterstwie rodzin. Najpierw odcina się zdecydowanie od przeciwstawienia tego, co świeckie świętemu, czyli Bogu, który jest Autorem świeckiego i Gwarantem jego, czyli świeckiego tożsamości. Ujmowanie tego, co świeckie
jako podtrzymywane w istnieniu przez Stwórcę eksponuje wartość
tego co świeckie i to, że poprzez nie ludzie mogą poznać Boga, Autora całego stworzenia (Rz 1, 19–20). Oznacza to, że rzeczy świeckie
nie tylko nie wymagają sakralizacji w celu uczestnictwa i współdziałania w dziele prowadzenia człowieka do spotkania z Bogiem, będącego zadaniem tzw. przesłanki większej, teologicznej, ale wymagają rzetelności w prowadzonych badaniach. Sobór wyraźnie wskazuje na prowadzenie badacza przez Boga w poszukiwaniach naukowych (zgodnych z etyką), o ile jest to pokorne i wytrwałe usiłowanie
zbadania tajników rzeczy.8 Nauczanie Soboru jest jasne i wyraźne:
nie sakralizacja, czyli nadawanie znaczenia, którego rzeczy świeckie
nie posiadają a rzetelna, podstawowa metodologiczna poprawność
i związany z tym stopień pewności tych rozwiązań, najczęściej statystycznej pewności, są warunkiem poprawnego wykorzystywania
danych empirycznych w duszpasterstwie rodzin. Jako takie pozostają
w relacji komplementarności i współdziałania ujęć teologicznych
w działalności Kościoła na terenie małżeństwa i rodziny.
3. Systematyzacja problematyki
teologii praktycznej małżeństwa

Definiując sakramentalność małżeństwa jako widzialne uobecnienie więzi miłości Chrystusa z Kościołem w więzi miłości małżeńskiej, można skategoryzować szeroko ujmowaną relację miłości małżeńskiej w kilka elementów wyczerpujących ją zakresowo, a równocześnie eksponujących podstawowe wymiary sakramentalności, a mianowicie widzialność oraz uobecnianie treści teologicznych, na które
wskazuje. W ten sposób można wskazać następujące elementy opisu

8

Por. tamże.
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relacji małżeńskiej, będące przedmiotowym wyznacznikiem teologii
praktycznej małżeństwa:9


Zawarcie przymierza małżeńskiego (ślubowanie).



Słowa i gesty miłości małżonków, skierowane do siebie wzajemnie w ich codziennym życiu.



Współżycie seksualne małżonków będące wyrazem wzajemnej miłości.

Zaletą powyższego określenia przedmiotu teologii praktycznej
małżeństwa jest najpierw wyczerpujące ujęcie zakresu małżeńskich
odniesień człowieka, do którego jest skierowane posłannictwo Kościoła. Przedstawiona kategoryzacja relacji miłości małżeńskiej obejmuje zarówno element statyczny i niepowtarzalny każdego małżeństwa, którym jest zawarcie przymierza małżeńskiego, jak i elementy
dynamiczne budowania małżeństwa w życiowej codzienności małżonków, dokonujące się permanentnie w sakramentalnej przestrzeni
Kościoła, czyli ich namacalnym odniesieniu do Boga.
Z drugiej strony niejako ujmując zagadnienie, owo pozostawanie człowieka, zaangażowanego w relację małżeńską, w permanentnej relacji z Bogiem w środowisku sakramentalności Kościoła, schodzi do najbardziej praktycznych i prozaicznych wymiarów jego codzienności, opisywanych badaniami nauk empirycznych, gdyż to one
przede wszystkim zajmują się przybliżeniem tej codzienności, poszukiwaniem zrozumienia ich mechanizmów funkcjonowania, a dalej
rozwiązań powstających problemów, czyli budowaniem wiedzy typu
know how.
Niebagatelną zaletą jest tu usytuowanie zainteresowań teologii
praktycznej małżeństwa w samym centrum dynamicznych jego procesów rozwojowych jakimi dzisiaj są zagadnienia komunikacji interpersonalnej małżonków oraz jej lokalizacji między fundamentem
wspólności antropologicznej mężczyzny i kobiety z jednej strony,
a ich dyferencjacji płciowej z drugiej, problemu, na którym budowanych jest większość manipulacyjnych rozwiązań w kwestiach życia
9

Por. K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny. Studium pastoralne, Opole 1997, s. 303–313.
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małżeńskiego współczesnego człowieka, jak choćby rozpowszechnianie rywalizacyjnego modelu relacji małżeńskiej. Przykład ten ukazuje również istotne zadanie wymiaru teologicznego małżeństwa, polegające na stanowieniu swoistego filtra doboru i wnoszenia rozwiązań
szczegółowych z nauk empirycznych w ramy teologii praktycznej
małżeństwa. Kategoryzacja ta zatem spełnia podstawowy warunek
formalny teologii praktycznej małżeństwa jakim jest rzutowana
w przyszłość teraźniejszość posłannictwa Kościoła wobec człowieka
w jego małżeńskich odniesieniach.
4. Systematyzacja problematyki teologii praktycznej rodziny

Analogicznie do teologii praktycznej małżeństwa systematyzację zagadnień w ramach teologii praktycznej rodziny, wydaje się
można budować na teologicznym statusie rodziny, czyli na jej eklezjalnym wymiarze. Fakt bycia przez rodzinę najmniejszą komórką
Kościoła, określaną w dokumentach Soboru Watykańskiego II jako
domowy Kościół, pozwala stawiać twierdzenie o uczestnictwie rodziny w potrójnej funkcji Kościoła: ewangelizacyjnej, kapłańskiej i służebnej.10 Rodzina jako mikro–społeczność Kościoła uczestniczy w trojaki sposób w procesie prowadzenia człowieka do spotkania z Bogiem. Owo ewangelizacyjne, kapłańskie i służebne oddziaływanie
rodziny ma miejsce we wszystkich relacjach, w które rodzina jest
uwikłana. Na pierwszym miejscu chodzi oczywiście o relację rodziców do dzieci. W jej ramach należy umieścić relacje braterskie
i siostrzane między rodzeństwem, nie istniejące wszak w próżni, ale
będące pochodną relacji rodzicielskich. Dalej jest to relacja rodziny
do innych rodzin. Tu pojawiają się generalnie dwa jej rodzaje. Relacja do rodziny generacyjnej i jej pochodnych, czyli rodzin budowanych przez rodzeństwo żony i męża, oraz innych rodzin zamieszkujących np. w sąsiedztwie. Wreszcie relacja rodziny do szerszej
społeczności. W ramach tej ostatniej możliwe są różne dystynkcje powiązań rodziny, np. rodziny z parafią, czy diecezją, ale też powiązań
ze społecznościami o charakterze świeckim, np. ze społecznością lokalną, którą jest gmina, ze społecznością narodową, czy społecznoś-

10

Por. Lumen gentium 11.
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cią, a raczej społeczeństwem zorganizowanym w państwo, poprzez
różne jego instytucje.
Odniesienie potrójnej funkcji rodziny – domowego Kościoła
do poszczególnych relacji, w których rodzina pozostaje, opisuje całokształt wydarzeń i uwarunkowań, w których dokonuje się spotkanie człowieka – członka rodziny, z Bogiem. Opis ten pozwala łatwiej
dostrzec te uwarunkowania, wydarzenia i miejsca społecznych powiązań rodziny, które są w danym czasie szczególnie wrażliwe na
orędzie Ewangelii, nie tylko w znaczeniu takim, że ułatwią absorpcję
jej treści, ale również w takim, że szczególnie jej potrzebują z racji
np. poważnych zagrożeń człowieka i jego rodzinnych odniesień.


Funkcja ewangelizacyjna
w relacjach:
Rodzice – Dzieci
Rodzina – Rodzina
Rodzina – Szersza społeczność



Funkcja kapłańska
w relacjach:

Rodzice – Dzieci
Rodzina – Rodzina
Rodzina – Szersza społeczność



Funkcja służebna
w relacjach:

Rodzice – Dzieci
Rodzina – Rodzina
Rodzina – Szersza społeczność

Przyjęcie powyższej systematyzacji zagadnień teologii praktycznej rodziny, pozwala dostrzec właściwie wszystkie palące problemy współczesności, dotykające człowieka w jego odniesieniach rodzinnych, które rzutują na jego relację z Bogiem, a tym samym znajdują się w samym centrum zainteresowania Kościoła w jego działalności zwanej duszpasterstwem rodzin, w jego znaczeniu pierwszym
niniejszego rozważania. Egzemplifikację powyższego stwierdzenia
można rozpocząć od wskazania newralgicznych miejsc wypełniania
przez domowy Kościół jego funkcji ewangelizacyjnej w relacji rodziców do dzieci. Kwestiami takimi są: uwzględnianie mechaniz58
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mów identyfikacji i naśladownictwa w procesie prowadzenia dzieci,
przez rodziców, do spotkania z Bogiem; kwestie kształtowania obrazu Boga u dzieci poprzez obraz rodziców; kwestie komunikacji interpersonalnej między rodzicami i dziećmi w procesie wprowadzania
dziecka w problematykę Ewangelii; kwestia dynamiki przekształcania pochyłej relacji rodziców do dzieci w kierunku relacji poziomej, sygnalizowana przez analizę transakcyjną E. Berne itp., jako
uwarunkowanie zachowania dobrej komunikacji z dziećmi, również
w sprawach ewangelizacyjnych. W relacji rodziny do innych rodzin
na plan pierwszy wysuwa się kwestia więzi sąsiedzkiej, sygnalizowana danymi z socjologii i pedagogiki społecznej. Ewidentny zanik
więzi sąsiedzkiej bądź znaczne jej osłabienie właściwie uniemożliwia wypełnienie tej funkcji przez domowy Kościół. Z kolei w relacji
rodziny do szerszej społeczności przykładowo wskazać można, jako
naglące problemy duszpasterstwa rodzin, kwestie związane z kształtowaniem koncepcji rodziny zamierzonej przez Boga, u dzieci i młodzieży (szczególnie w czasie, gdy wiele rodzin, również katolickich
nie wypełnia tego zadania), u przygotowujących się do małżeństwa
oraz u samych małżonków, którzy pod wpływem mediów często zatracają chrześcijańską orientację. Sprawą szczególnie ważną jest
wpływ rodziny na stanowione prawo, ponieważ jedną z podstawowych jego funkcji jest kształtowanie odpowiedniej świadomości na
temat normy, w tym wypadku życia rodzinnego. Nie ulega wątpliwości, że to zadanie rodziny mieści się w ramach jej funkcji ewangelizacyjnej i jeśli rodzina go nie podejmie, w sposób ewidentny nie
wywiąże się ze swojego podstawowego posłannictwa.
Analogicznie w ramach funkcji kapłańskiej rodziny – domowego Kościoła w relacji rodziców do dzieci, jako szczególnie ważne
jawią się następujące kwestie: prowadzenie dziecka do spotkania
z Bogiem w modlitwie (kształtowanie, ciepłego, intymnego, bliskiego, osobowego spotkania człowieka z Bogiem); spotkanie z Bogiem
w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, w ich ramach kwestia
pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, skutecznie, jak dotąd, neutralizowana zsekularyzowanym sposobem tzw. świętowania
tej uroczystości, a szczególnie praktyką prezentów; kwestia prowadzenia dziecka do spotkania z Bogiem w najtrudniejszym z sakra61
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mentów jakim jest sakrament nawrócenia itp. W relacji rodziny do
innych rodzin, jak również do szerszej społeczności sprawą ważną, w
wypełnieniu przez rodzinę – domowy Kościół jej funkcji kapłańskiej jest stopniowe budowanie kościoła wspólnoty wspólnot, przede
wszystkim w Eucharystii, który wydaje się być odpowiedzią na dokonujące się przemiany mentalności, oczekiwań i społeczne.
W ramach funkcji służebnej rodziny – domowego Kościoła
w relacji rodziców do dzieci na plan pierwszy wysuwają się kwestie
wychowania dziecka do osobowej samorealizacji, która leży u podstaw poprawnego ukształtowania jego relacji z innymi ludźmi, w tym
małżeńskich i rodzinnych jak i relacji z Bogiem (wychowanie do bycia osobowym darem dla innych osób oraz przyjmowania osobowego obdarowania od innych). W ramach tej kwestii pojawia się cała
gama zagadnień szczegółowych, stanowiących o wypełnieniu przez
rodzinę – domowy Kościół jej funkcji służebnej w relacji rodziców
do dzieci, których omówienie przekracza ramy niniejszego artykułu.
W relacji rodziny do innych rodzin na plan pierwszy wysuwają się
sprawy wzajemnej pomocy rodzin w opiece i wychowaniu dzieci,
pomocy w sytuacjach trudnych, pod każdym względem, pomocy osobom samotnym, starszym i chorym w realizacji zasady, według której środowiskiem życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
jest rodzina. Wreszcie w relacji rodziny do szerszej społeczności
sprawą ważną, która, biorąc pod uwagę tendencje przemian społeczno-politycznych w świecie, jest organizowanie się rodzin w celu wywierania znaczącego wpływu na życie społeczne i polityczne. Warto
w tym miejscu przytoczyć naukę na ten temat zawartą w adhortacji
Familiaris consortio: Do zadań społecznych rodziny należy również
wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej: rodziny więc powinny zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa
nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły.11 Sprawą bardzo ważną funkcji służebnej rodziny – domowego Kościoła jest budowanie środowiska wsparcia, które pomaga zachować właściwą koncepcję małżeństwa i rodziny, stanowi doraźną pomoc w wielu traumatycznych doświadczeniach współczesnych rodzin, np. nagła utrata pracy przez jedynego
11

Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska, 44.
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żywiciela rodziny, a także tworzy alternatywę godziwego odpoczynku i rozrywki dla rodziny.12
Podsumowując można stwierdzić, że personalistyczno-relacyjny kontekst usytuowania duszpasterstwa rodzin jako subdyscypliny
teologii praktycznej nie tylko uzasadnia nazwę teologia praktyczna
małżeństwa i rodziny, uzasadnia utrzymanie rozróżnienia występujących tu pojęć małżeństwo i rodzina, ale także ukazuje perspektywy
zarówno dla duszpasterstwa rodzin jako specjalistycznej działalności
Kościoła, jak i samej teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.
Działalność pastoralna Kościoła skierowana do człowieka w jego
odniesieniach małżeńskich i rodzinnych uzyskuje wyraźnie zarysowany teren swojej aktywności oraz jasny przegląd tych wszystkich
miejsc w małżeńskich i rodzinnych powiązaniach człowieka, w których szczególnie dzisiaj oczekuje on orędzia Ewangelii (należy mieć
na uwadze, że człowiek realizuje się w procesie osobowego obdarowania i przyjmowania daru zarówno relacjach społecznych, jak i w relacjach z Bogiem). Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny uzyskuje możliwość jasnej systematyzacji materiału w ramach wybranych działów oraz nowe uzasadnienie konieczności sięgania do danych z poszczególnych nauk empirycznych, opisujących poszczególne odniesienia człowieka, zarówno małżeńskie, jak i rodzinne, a także, przynajmniej w pewnym zakresie, wskazówki jak z nich korzystać.

12

Por. K. Wojaczek, Małżeństwo, doświadczenie obdarowania, Opole-Lublin 2001
s. 65–76.
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Duszpasterstwo rodzin w uchwałach
Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej miał miejsce w latach
2002–2005.2 Jego uchwały weszły w życie dnia 28 czerwca 2005 r.3
* Ks. dr hab. Józef Mikołajec, prof. UO, adiunkt katedry teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, redaktor kwartalnika pastoralnego Diecezji Opolskiej pt. „Forum Duszpasterskie”, wydawanego od 1991 r.
Dotychczasowe pola zainteresowań: odnowa tradycyjnych metod duszpasterskich,
nowa organizacja duszpasterstwa, a szczególnie optymalizacja zaangażowania wiernych świeckich w życiu Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem posługi, statusu
i formacji świeckich teologów.
2
Diecezja opolska swymi korzeniami sięga w tysiącletnie dzieje diecezji wrocławskiej i w dużej mierze korzysta z jej bogatego dziedzictwa religijnego, które warunkowane było zmiennymi losami całego Śląska. W 1945 r. powołana została do
życia nowa kościelna jednostka administracyjna, która stopniowo uzyskiwała pełny status kanoniczny diecezji i od samego początku tworzyła potrzebne w każdej
diecezji instytucje oraz rozwijała różne formy działalności duszpasterskiej. Papież
Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus z 28 VI 1972 r. podniósł dotychczasowe terytorium kościelne Śląska Opolskiego do rangi diecezji opolskiej, włączając ją do zreorganizowanej po wojnie metropolii wrocławskiej. Kolejne zmiany miały miejsce w 1992 r., kiedy to decyzją papieża Jana Pawła II zreorganizowano diecezję opolską, wyłączając z niej 90 parafii, które włączono do nowo powstałej wówczas diecezji gliwickiej, a kolejnych 15 parafii do nowo powstałej
diecezji kaliskiej. Od tego czasu diecezja opolska należy do metropolii katowickiej. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Parafia u progu nowego tysiąclecia, red.: P. Stobrawa, H. Sobeczko i in, Opole 2005, s. 11–12.
3
Synodalne opracowania obejmujące nie tylko jego statuty i aneksy, ale także historyczną prezentację przebiegu prac synodalnych, zawarte zostały w dokumencie
końcowym noszącym tytuł: Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Parafia u progu nowego tysiąclecia. Stanowi on główne źródło niniejszego opracowania.
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Prace synodalne koncentrowały się głównie wokół parafii, jej problemów, potrzeb i możliwości duszpasterskich.4 Nie powinien, więc
dziwić fakt, że w tytułach większości rozdziałów synodalnego dokumentu końcowego znajdujemy pojęcie parafia.5
Jednak skoncentrowanie synodalnych wysiłków na duszpasterstwie zwyczajnym realizowanym w każdej parafii nie stanowiło
przeszkody do zainteresowania się także formami duszpasterstwa
nadzwyczajnego.6 Synod poparł istniejące w diecezji opolskiej ponad
parafialne duszpasterstwo specjalistyczne. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje duszpasterstwo rodzin.7 Problemy omawianego duszpasterstwa zostały przedstawione w dokumencie końcowym w ramach
rozdziału VI: Posłannictwo świeckich w parafii i rodzinie. Omówiono je w jego trzecim punkcie: Świadectwo chrześcijańskie w życiu
rodzinnym8 w ramach, którego poruszono takie problemy, jak: przy4

5

6

7

8

A. Nossol, Słowo wstępne, w: Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005), dz.
cyt., s. 5.
Dokument końcowy składa się z jedenastu rozdziałów. Tytuły siedmiu z nich zawierają słowo parafia. Należą do nich: „Parafia miejscem urzeczywistniania się
Kościoła i wypełniania jego misji” (rozdz. I); „Parafia w strukturach Kościoła
opolskiego” (rozdz. II); „Życie liturgiczne w parafii” (rozdz. III); „Nauczanie
i wychowanie chrześcijańskie w parafii” (rozdz. IV), „Posłannictwo świeckich
w parafii i w rodzinie” (rozdz. VI); „Ekumeniczny wymiar życia parafialnego”
(rozdz. VIII); „Działalność charytatywna w parafii” (rozdz. IX). Tytuły pozostałych są następujące: „Powołanie, formacja i życie duchownych” (rozdz. V);
„W trosce o chrześcijańskiego ducha kultury” (rozdz. VII); „Dobra doczesne
w służbie Kościoła” (rozdz. X).
Duszpasterstwo zwyczajne służy zaspokojeniu powszechnych potrzeb religijnych
wszystkich wiernych. Istnieją jednak potrzeby religijne nie tylko wspólne wszystkim wiernym, ale także właściwe niektórym grupom ludzi czy też pewnym osobom. Im też należy zapewnić adekwatna opiekę duszpasterską (DB 18). Realizuje
się ją w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnego, w którym wyróżniamy duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne. Por. R. Kamiński, B. Drożdż, Duszpasterstwo
specjalne, Lublin 1998, s. 14.
Duszpasterstwo małżeństw i rodzin jest zbawczą posługą Kościoła, mającą podbudowę naukową, ukierunkowaną w pierwszym rzędzie na małżeństwa i rodziny
katolickie. W ścisłym znaczeniu jest to działalność określonych struktur Kościoła,
a w szerokim wszelka działalność duszpasterska mająca na celu dobro rodziny.
B. Mierzwiński, J. Wilk. R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2, Lublin 2002, s. 411.
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005), dz. cyt., s. 113–127.
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gotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego (1); duszpasterstwo rodzin (2); poradnictwo rodzinne (3) oraz służbę życiu (4).
1. Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego

Pierwszym i podstawowym etapem duszpasterstwa rodzin jest,
według Synodu, przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego,
które należy do koniecznych zadań duszpasterskich przede wszystkim ze względu na dobro małżonków oraz dobro wspólnoty kościelnej i społecznej. Dlatego w przygotowaniu tym należy realizować
trzy etapy: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe oraz przygotowanie bezpośrednie (n. 281).9
Przygotowanie dalsze, zdaniem Synodu, winno rozpoczynać się
w chwili, gdy rodzice podjęli nowe dla siebie zadania rodzicielskie.
Ta decyzja powinna być aktem świadomej woli matki i ojca, którzy
od chwili poczęcia oczekują dziecka i stwarzają mu optymalne warunki. Rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary i życia, dlatego
poprzez słowo i własny przykład powinni wdrażać swoje dzieci do
postawy szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka. Synod
przypomina, że najlepszym środowiskiem dalszego przygotowania
do małżeństwa jest rodzina (n. 282). Dlatego powinno się ono rozpoczynać się w okresie wczesnego dzieciństwa, a następnie kontynuowane jest na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Jego
celem jest: umożliwienie dziecku właściwego dojrzewania, ukazanie
prawidłowego wzorca rodziny; wypracowanie cnót czystości i ofiarnej miłości, które ułatwiają dobre i szczęśliwe życie rodzinne; wspieranie dzieci w odczytywaniu ich własnego powołania; afirmowanie
życia jako powołania do miłości; wychowanie seksualne; kształtowanie charakteru, dojrzałej osobowości oraz nabywanie przez dzieci cnót
społecznych w oparciu o zasady etyki katolickiej (por. n. 282).
Przygotowanie bliższe do małżeństwa, obejmujące młodzież
ponad gimnazjalną (od 16. roku życia), zdaniem Synodu powinno
być dla niej rodzaj katechumenatu przed zawarciem małżeństwa. Jego zadaniem jest: pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie
i rodzinie; krytyczna ocena fałszywych teorii i poglądów; wprowa9

W nawiasach podano numery poszczególnych artykułów synodalnego dokumentu
końcowego.
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dzenie w życie Kościoła, a zwłaszcza w ducha modlitwy osobistej
i liturgicznej; przysposobienie młodych ludzi do społecznego życia
we wspólnocie rodzinnej, a szczególnie do współodpowiedzialności
i współpracy z innymi oraz do współdziałania z łaską Bożą w nieustannym rozwoju osobowym; kształtowanie u młodzieży postaw religijnych i moralnych, które pozwolą przyszłym małżonkom współpracować z łaską tego sakramentu; ukazywanie małżeństwa jako relację osobową między mężczyzną i kobietą, którą należy rozwijać przez
całe życie a także omawianie zagadnienia płciowości i odpowiedzialnego rodzicielstwa (n. 283).
Do zalecanych przez Synod form przygotowania bliższego należą: parafialna katecheza przedmałżeńska, która powinna objąć całą
młodzież, a zwłaszcza młodzież pozaszkolną, (która ukończyła lub
zrezygnowała z edukacji szkolnej) (n. 283). W jej ramach należy
omówić zagadnienia: teologii małżeństwa i rodziny, problematykę
zagrożeń i obrony rodziny. Jeśli z poważnych racji nie było możliwe
przeprowadzenie powyższego przygotowania młodzieży ani w parafii, ani podczas studiów, wtedy należy podjąć skróconą katechezę przedmałżeńską w formie przynajmniej 10 spotkań czy to w parafii, czy
w ośrodkach dekanalnych lub rejonowych. W przypadku młodzieży
akademickiej, jak i młodzieży szkół średnich, która uczestniczy w programie przygotowującym do małżeństwa i rodziny w miejscu swojej
nauki, świadectwo jego ukończenia można uznać za wystarczające
wówczas, gdy realizowany program odpowiada kryteriom ogólnokrajowym i diecezjalnym (n. 284). Duszpasterski charakter Synodu
potwierdza też sugestia, by informacje o odbywającym się przygotowaniu bliższym i obowiązku zgłaszania się narzeczonych w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa były podawane do wiadomości kilka razy w roku, a ponadto zamieszczane
na stałe w przykościelnej gablotce informacyjnej (n. 285). Synod zobowiązał duszpasterzy w sumieniu, by w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, gdy nie ma sposobności odbycia katechezy przedmałżeńskiej lub uzupełnienia jej po ślubie, przygotowali kandydatów
do małżeństwa w formie osobistych z nimi rozmów i pouczeń przy
pomocy literatury oraz innych środków duszpasterskich. W każdym
z wymienionych wyżej rodzajów bliższego przygotowania do mał67
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żeństwa należy wystawić zaświadczenie o formie i czasie jego ukończenia, które dołącza się do protokołu przedślubnego (n. 286).
W sprawie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa, czyli katechizacji przedślubnej Synod zadecydował, że powinno się je
realizować przynajmniej przez trzy miesiące poprzedzające zawarcie
małżeństwa pod kierunkiem własnego proboszcza w parafii jednego
z narzeczonych lub w dekanalnym punkcie katechezy przedślubnej.
Obowiązywać powinny trzy spotkania z duszpasterzem oraz z doradcą rodzinnym. Celem tego etapu przygotowania powinno być: uświadomienie i pogłębienie tematyki sakramentalności małżeństwa oraz
szczegółowej etyki małżeńskiej i liturgii sakramentu małżeństwa
(n. 287). Na tym etapie należy także zachęcać młodzież, aby sakrament małżeństwa był poprzedzony zaręczynami, które winny odbyć
się w gronie rodzinnym, co najmniej 6 miesięcy przed ślubem (n. 288).
Do form przygotowania bezpośredniego należą m. in.: Wieczory dla
zakochanych, Weekendy dla narzeczonych oraz Przygotowaniu do
małżeństwa w małych grupach (cykl 12 spotkań). Wskazane jest, by
wszystkie proponowane formy kończyły się specjalnym dniem skupienia dla narzeczonych (n. 287).
Powyższe ustalenia pastoralne uzupełniają synodalne wskazówki prawnicze, które przypominają, że:


obowiązująca praktyka nakazuje narzeczonym przystąpić
do sakramentu pokuty przed zawarciem małżeństwa. Zgodnie z diecezjalną tradycją, narzeczeni powinni czynić to
dwukrotnie: pierwszy raz po spisaniu protokołu przedślubnego, drugi raz przed zawarciem sakramentu małżeństwa
(n. 289);



narzeczeni, którzy nie byli bierzmowani, powinni po odpowiednim przygotowaniu przystąpić do sakramentu bierzmowania przed zawarciem małżeństwa, a jeśli to jest niemożliwe – po jego zawarciu (n. 290);



stwierdzenie kanonicznej zdolności do zawarcia małżeństwa należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim;
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w diecezji istnieje obowiązek ogłaszania lub wywieszania
w gablotce parafialnej dwóch zapowiedzi przedślubnych
(n. 291);



w przypadku małżeństw młodocianych, mieszanych lub
z niewierzącymi względnie niepraktykującymi, jak i odstępcami od Kościoła katolickiego, należy stosować się do
zaleceń wyżej wymienionej instrukcji (n. 292).

Przedstawione powyżej synodalne sugestie dotyczące przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego kontynuowane są w postulatach odnoszących się do bezpośredniego duszpasterstwa rodzin.
2. Duszpasterstwo rodzin

Synod przypomina, iż podmiotem duszpasterstwa rodzin powinni być zarówno duszpasterze jak i wierni świeccy, a więc cała
wspólnota parafialna, która winna uważać je za dziedzinę pierwszą
i z wielu względów najważniejszą. Dlatego też małżonkowie winni
podtrzymywać kontakt z doradcami życia rodzinnego i poradnią rodzinną, a duszpasterze winni do tego zachęcać.
Celem duszpasterstwa rodzin powinno być:


udzielanie pomocy młodym małżonkom w ich zaadaptowaniu się w często nowym środowisku parafii, aby czuli się
akceptowani i otoczeni troską (n. 294);



rozwijanie życia w łasce sakramentu małżeństwa, umożliwiające także korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii, kierownictwa duchowego i rozmów duszpasterskich
(n. 295);



zwracanie uwagi na problem wierności zobowiązaniom wynikającym z przysięgi małżeńskiej, a zwłaszcza uczciwości w dziedzinie pożycia małżeńskiego oraz szacunku dla
daru życia (n. 296);



zachęcanie małżonków do wzajemnej pomocy w rodzinnych grupach formacyjnych, organizowanych przez istniejące katolickie ruchy i stowarzyszenia rodzinne, zwłaszcza
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te, których formacja opiera się o duchowość małżeńską
(n. 295);


zapewnienie młodym rodzinom szczególnej pomocy już
w pierwszych miesiącach i latach wychowywania dziecka.
Do takiej pomocy należy zachęcać inne rodziny poprzez
rozmaite formy apostolatu i dzieł charytatywnych (n. 299);



udzielanie pomocy w okresie usamodzielniania się dzieci
i ich odejścia z domu. Duszpasterska opieka w tym okresie
winna być zorientowana na przeżywanie miłości małżeńskiej, zaangażowanie apostolskie i społeczne, wspieranie
innych rodzin potrzebujących doświadczenia starszych
(n. 302);



organizowanie opieki nad ludźmi starszymi i chorym szczególnie w rodzinach wielopokoleniowych, by osoby te czuły się w nich potrzebne i docenione. Duszpasterze powinni
w programie pastoralnym uwzględnić dla tych osób specjalne spotkania religijne seniorów, a tam, gdzie to możliwe, wprowadzić codzienną Mszę św. w porze sprzyjającej
uczestnictwu tej grupy wiernych (n. 303);



uformowanie w parafii grupy współpracowników, zwłaszcza małżonków, którzy pomagaliby innym na zasadzie równi posługują równym. W tym celu należy dołożyć starań,
aby w każdej parafii przynajmniej kilka osób uzyskało
formację i wykształcenie na uczelni katolickiej, zwłaszcza
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, z zakresu duszpasterstwa rodzinnego na kierunku teologia lub
nauka o rodzinie, na studiach podyplomowych z zakresu
wychowania rodzinnego czy w Studium Życia Rodzinnego (n. 304).



podjęcie działań duszpasterskich wobec małżeństw niesakramentalnych, które powinny wyrażać się w:


przekonywaniu rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych o tym, że Kościół nie
pozbawia ich środków zbawienia. Chociaż nie
dopuszcza ich do Komunii eucharystycznej, to
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jednak zachęca ich do słuchania słowa Bożego,
uczęszczania na Mszę św., wytrwania w modlitwie i spełniania uczynków miłosierdzia, a także
do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej;


wskazywaniu małżeństwom cywilnym bez przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego i osobom
żyjącym w wolnych związkach wartości sakramentu małżeństwa, rozeznawanie przyczyny oporu
przed jego zawarciem i pomaganie w ich pokonywaniu;



przekonywaniu duszpasterzy, że rozwiedzionym,
nie wchodzącym w nowe związki, zwłaszcza gdy
nie ponoszą oni winy za zaistniałą sytuację, nie
powinno się czynić żadnych trudności w dopuszczaniu do sakramentów;



animowanie wspólnot parafialnych, zwłaszcza
członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Oazy Rodzin i innych grup apostolskich, aby wspomagały małżonków żyjących samotnie, a szczególnie w wychowywaniu dzieci (n. 305).

Natomiast wśród form duszpasterstwa rodzin Synod wyróżnia:


rekolekcje zamknięte typu oazowego, Spotkania małżeńskie, dni skupienia, warsztaty, pielgrzymki, jubileusze sakramentu małżeństwa;



rekolekcje parafialne w okresie Adwentu i Wielkiego Postu o tematyce rodzinnej bez podziału na nauki stanowe;



systematyczne spotkania dla młodych małżeństw;



katecheza rodziców w związku z przyjmowaniem przez
ich dzieci sakramentów: pokuty i Eucharystii;



udział małżonków w ruchach i stowarzyszeniach rodzinnych;
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rodzinna szkoła biblijna (domowe kręgi biblijne, apostolat
biblijny w najbliższej rodzinie, nabożeństwa słowa Bożego);



domowe czytelnictwo prasy katolickiej (biblioteczka rodzinna, parafialna dystrybucja gazet i popularnych książek
(n. 295).



dni skupienia dla małżonków przeżywających pierwszą
rocznicę zawarcia małżeństwa. Forma ta może być skutecznym krokiem przejściowym z etapu przygotowania do
etapu formacji stałej, czyli właściwego duszpasterstwa rodzin;



dawanie okazji innym małżonkom do religijnego przeżywania swoich rocznic i jubileuszy. Duże znaczenie wychowawcze mają jubileusze srebrnych i złotych godów, które
winny być obchodzone we wspólnocie parafialnej. Należy
zachęcać małżonków do przeżywania takich uroczystości
w duchu postawy apostolstwa i świadectwa. W drugą niedzielę września odbywa się coroczna pielgrzymka złotych
i srebrnych jubilatów małżeńskich z całej diecezji do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu. Duszpasterze powinni zachęcić swoich parafian
do udziału w takiej pielgrzymce (n. 297);



spotkania z rodzicami z okazji narodzin dziecka. Oprócz
spotkania przygotowującego bezpośrednio do chrztu wskazane są spotkania w okresie prenatalnym i po narodzinach
dziecka. Treścią tych spotkań, odbywanych przy pomocy
doradców lub innych doświadczonych małżonków, ma być
pomoc w realizacji powołania do miłości życiodajnej oraz
pogłębienie podstawowych zasad wychowawczych (n. 298).

3. Poradnictwo rodzinne

Celem poradnictwa rodzinnego jest, zdaniem Synodu, organizowanie pomocy małżeństwom i rodzinom wobec narastających zagrożeń i coraz trudniejszych nowych wyzwań. Jedną z ważniejszych
parafialnych i diecezjalnych form pomocy narzeczonym, małżonkom
74

DUSZPASTERSTWO RODZIN W UCHWAŁACH I SYNODU DIECEZJI OPOLSKIEJ

i rodzicom jest kompetentne poradnictwo rodzinne, łączące fachowość doradców z ich osobistym świadectwem życia Ewangelią. Cele
te realizuje Diecezjalna Poradnia Rodzinna i sieć poradni parafialnych (n. 306).
Podmiotem poradnictwa rodzinnego jest przede wszystkim
Diecezjalna Poradnia Rodzinna w Opolu, która wchodzi w skład
Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia i jest przez nią finansowana.
Zatrudnia ona różnych specjalistów: duszpasterzy rodzin, psychologów, pedagogów, prawników, lekarzy, terapeutów uzależnień, doradców rodzinnych i nauczycieli naturalnego planowania rodziny (n. 307).
Jej działalność na terenie całej diecezji powinny w pewnym
sensie powielać parafialne poradnie życia rodzinnego, którą powołuje proboszcz w porozumieniu z diecezjalnym duszpasterzem rodzin. Poradnie takie powinny istnieć w każdym dekanacie lub też
w poszczególnych jego parafiach, jeżeli liczba wiernych przekracza
w nich pięć tysięcy (n. 308).
Celami poradnictwa prowadzonego na poziomie diecezjalnym
powinno być:


prowadzenie poradnictwa rodzinnego o charakterze interdyscyplinarnym;



udzielanie wsparcia psychologicznego za pośrednictwem
telefonu zaufania;



organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń,
kursów, warsztatów, rekolekcji i innych form dokształcania;



pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach rodzinnych;



prowadzenie stałej formacji dla doradców życia rodzinnego i innych pracowników duszpasterstwa rodzin oraz koordynowanie i zarządzanie ich pracą;



wszechstronne przygotowanie rodziców do porodu, naturalnego karmienia i pełnienia ról rodzicielskich w ramach
Szkoły rodzicielstwa;
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prowadzenie kursów dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, podnoszące ich umiejętności pedagogiczne;



współpraca z innymi ośrodkami, ruchami i stowarzyszeniami, których cele są zbliżone do celów Poradni.

Natomiast celami parafialnego poradnictwa rodzinnego powinno być:


ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;



uwrażliwianie na godność każdego człowieka od chwili
poczęcia do naturalnej śmierci;



kształtowanie postaw prorodzinnych;



nauczanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej;



ukazywanie pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia;



pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów wychowawczych (n. 308).

W myśl Synodu w poradni może posługiwać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i teologii małżeństwa, odznaczająca się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współpracy z nimi oraz pogłębioną formacją religijną, potwierdzoną świadectwem moralnego życia (n. 309).
Działalność poradni uzależniona jest od spełnienia pewnych
warunków. Należą do nich:


możliwość dysponowania własnym lokalem, zapewniającym warunki do prowadzenia rozmów w atmosferze spokoju i intymności;



możliwość pracy poradni w godzinach korzystnych dla zainteresowanych;



dotarcie z informacją o dniach i godzinach jej funkcjonowania do wszystkich zainteresowanych. Dlatego też informacja ta powinna być:
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umieszczona w gablotach parafialnych i przy poradni;



często podawana w ogłoszeniach parafialnych;



umieszczana na ulotkach wykładanych w stosownych miejscach;



udostępniana spowiednikom (n. 310).

Ponadto Synod postanowił, że do obowiązków proboszcza
w zakresie poradnictwa rodzinnego należy:


poszukiwanie kandydatów do pracy w poradni i mobilizowanie ich do pogłębiania wiedzy i formacji;



interesowanie się warunkami pracy i życia doradców;



pokrywanie kosztów ich kształcenia (koszt dojazdu, pobytu i materiałów szkoleniowych);



dbanie o zaopatrzenie biblioteki;



wynagradzanie doradcy za pracę w poradni.

Jeśli jest to poradnia dla dekanatu, za jej funkcjonowanie odpowiada dziekan i dekanalny duszpasterz rodzin (n. 311).
4. Służba życiu

Synod przypomniał, że troska o człowieka i jego godność od
poczęcia do naturalnej śmierci jest zadaniem Kościoła. Synod poleca, zatem propagowanie w diecezji opolskiej Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci, duchowej adopcji, popieranie Polskiej
Federacji Ruchów Obrony Życia oraz wspieranie wszelkich działań
na rzecz ochrony ludzkiego życia, w tym również poprzez modlitwę
(n. 312).
Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Diecezjalnej powinien ściśle współpracować z Wydziałem Katechetycznym w celu
realizowania wartościowych programów wychowania do miłości
i odpowiedzialności (n. 313).
Wśród form służby życiu Synod wyróżnia:
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przekazywanie w parafiach informacji o działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu. Szczególnie
winne one docierać do rodzin bezdzietnych, wskazując im
również możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
pogotowia rodzinnego lub rodzinnego domu dziecka (n. 314).



wspieranie rodzin wielodzietnych, które wymagają szczególnej pomocy duszpasterskiej. Należy ukazywać sens religijny i społeczny wielkoduszności w przekazywaniu życia, kształtować wrażliwość wspólnoty parafialnej i sąsiedzkiej na duchowe i materialne potrzeby rodzin wielodzietnych, umacniać ich wysiłki wychowawcze i ułatwiać
dostęp do dóbr kultury (n. 315);



wspieranie osób samotnie wychowujących dzieci. Należy,
więc otoczyć miłością zwłaszcza samotne matki, które
zdecydowały się na urodzenie i wychowanie dziecka. Należy budzić szacunek dla ich postawy, umacniać w okresie
oczekiwania na urodzenie dziecka i wspomagać po jego
urodzeniu. Formą tej pomocy w diecezji opolskiej jest
utrzymywanie i prowadzenie Domu Matki i Dziecka.
W każdym kościele przynajmniej raz w roku (np. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego) winna odbywać się szczególna modlitwa wynagradzająca grzechy nieczystości oraz
niszczenia życia dzieci nienarodzonych;



otoczenie opieką także inne osoby samotnie wychowujące
dzieci, szczególnie te, które w imię wierności małżeńskiej
nie wchodzą w nowy związek. Ich niezwykle trudną sytuację należy postrzegać jako pełne wyrzeczenia świadectwo wiary chrześcijańskiej. Można im w istotny sposób
pomóc poprzez indywidualne rozmowy, kierownictwo duchowe, rekolekcje i inne typy spotkań duszpasterskich
(n. 316).



objęcie szczególną troską duszpasterską osób starszych,
samotnych i chorych. Duszpasterze i wierni powinni popierać powoływanie do życia Klubów trzeciego wieku
i podobnych wspólnot. Oprócz pomocy materialnej i du78
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chowej, jaka należy się ludziom przeżywającym jesień
życia, należy ukazywać im sens obecności we wspólnocie
Kościoła. Często osoby starsze wnoszą w życie wspólnoty
parafialnej nieoceniony potencjał duchowego dobra (n. 317).
Omówione powyżej najważniejsze problemy duszpasterstwa
rodzin podjęte podczas Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej są
owocem analizy teologiczno-pastoralnej życia poszczególnych wspólnot parafialnych. Wspólne poszukiwanie duchownych i świeckich
członków Synodu wypracowało nowe wskazania i zalecenia, mające
zdynamizować ewangelizacyjną misję Kościoła, także w dziedzinie
duszpasterstwa rodzin.10
W ten sposób starano się osiągnąć podstawowy cel Synodu, by
w oparciu o soborową i posoborową naukę Kościoła jasno określić
lokalne prawo zwyczajowe, wypływające ze specyfiki duszpasterskiej
diecezji opolskiej, odpowiedzieć na dzisiejsze problemy i potrzeby,
a także podjąć odpowiednie postanowienia i nakreślić program na
miarę wyzwań nowego tysiąclecia.11

10
11

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005), dz. cyt., s. 13.
A. Nossol, Dekret zwołujący Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, w: Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005), dz. cyt., s. 312–313.
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ks. Edmund Robek SAC*

Duszpasterstwo rodzin
«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony
takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak
i ten, kto go słucha.2 To twarde słowa, ale też rodzina należy do najważniejszych wartości ewangelicznych. Przesłanie to dotyczy wszystkich chrześcijan, ale w szczególny sposób odnosi się do kapłanów,
głosicieli Ewangelii. Natomiast nowe czasy potrzebują nowych sposobów głoszenia Ewangelii i nauczania o wartości rodziny. Nowa
ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości.3 Kapłani otrzymują od Chrystusa władzę
* Ks. dr Edmund Robek SAC jest proboszczem parafii p.w. Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie. Prowadzi wykłady nt. działalności charytatywnej Kościoła oraz
diakonatu stałego na UKSW i w sekcji Bobolanum. Jego dorobek naukowy stanowi
kilka książek oraz wiele artykułów naukowych i materiałów publicystycznych. Za
szeroką działalność charytatywną został odznaczony medalem Zasłużony dla Warszawy, wyróżniony nagrodą Fundacji Zdążyć z pomocą oraz odznaczony medalem
350-lecia nadania Pradze praw miejskich.
2
Św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan, nr 13–18, 1.
3
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Adhortacja apostolska (25 III 1992), 82 (dalej
skrót: PDV), „Ewangelizacja potrzebuje współpracowników. Istotnie, «jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?» (Rz 10, 14–15). Głoszenie Ewangelii może się w pełni urzeczywistnić jedynie przy udziale wszystkich wierzących, na każdej płaszczyźnie życia Kościoła zarówno powszechnego,
jak i lokalnego”. Jan Paweł II, Ecclesia in Africa. Adhortacja apostolska (14 IX
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kapłańską, a wraz z nią przyjmują na siebie szczególną troskę o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego Ludu Bożego,
o duchową jedność Kościoła. Kapłani Chrystusowi, realizując swoją
misję na różnych drogach, wypełniają swoje powołanie kapłańskie.
Jedni w zwyczajnym duszpasterstwie parafialnym, inni na misjach,
inni w kręgu szczególnych zadań związanych z nauczaniem, z kształceniem i wychowywaniem młodzieży, towarzyszące różnym środowiskom i organizacjom, uczestnicząc w zadaniach związanych z rozwojem życia społecznego, kulturalnego, jeszcze inni u boku cierpiących,
chorych, opuszczonych, a czasem sami przykuci do łoża boleści. Różne są drogi, trudno je tutaj nawet wszystkie dokładnie i szczegółowo
określić. Musi ich być wiele i muszą być różne – bo taka jest struktura życia ludzkiego, procesów społecznych, tradycji historycznych
i dziedzictwa różnych kultur i cywilizacji.4
Między kapłanami występują zatem różnice w spełnianiu misji
kapłańskiej, ale Jan Paweł II podkreśla, że przy całym swoim zróżnicowaniu, zawsze i wszędzie są oni nosicielami swojego szczególnego Powołania: Łaski Chrystusa Wiecznego Kapłana i charyzmatu
Dobrego Pasterza. Wcielając to w życie, kapłani realizują ars artium,
do której powołał ich Mistrz. Sztuką ponad sztuki jest rząd dusz – napisał św. Grzegorz Wielki.5 Nawiązując do jego słów, można określić podstawową zasadę wypełniania misji kapłańskiej: kapłani powinni starać się być artystami duszpasterstwa.6 Misja duszpasterska
musi jednak być dostosowana do czasów współczesnych, dlatego
kapłani powinni dawać oryginalną, właśnie takim czasom potrzebną
odpowiedź świętości i gorliwości. To jest jedyna reguła dostosowania się życia i działalności kapłańskiej do czasów współczesności.7
4

5
6

7

1995), 88 (dalej skrót: EA).
Jan Paweł II, Kapłaństwo służebne. List do kapłanów na Wielki Czwartek (8 IV
1979), 6 (dalej skrót: KS).
Tamże.
„Wielu takich było w dziejach Kościoła. Czyż trzeba ich wymieniać? Do każdego
z nas przemawia czy św. Wincenty à Paulo, czy św. Jan z Avila lub św. Proboszcz z Ars, św. Jan Bosko, błog. Maksymilian Kolbe – czy tylu, tylu innych.
Każdy z nich był na swój sposób inny, był dzieckiem swoich czasów – i był „dostosowany” do swoich czasów” (KS 6).
„Zwłaszcza Kościół lokalny, kierowany przez Biskupa, winien koordynować działania ewangelizacyjne gromadząc wiernych, utwierdzając ich w wierze poprzez
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Z pewnością nie są takim dostosowaniem różne próby i projekty zeświecczenia życia kapłańskiego.8
Obecne czasy, naznaczone silną presją kultury laickiej i materializmu praktycznego,9 wymagają od kapłanów pogłębienia swej
tożsamości kapłańskiej. Muszą w tym celu podjąć trud stałej formacji, która pozwoli im żyć pełnią swego powołania. Wielkiego zna-

8
9

posługę kapłanów i katechistów, pomagając im w spełnianiu indywidualnych zadań. W tym celu diecezja powinna stworzyć stosowne struktury, które umożliwią
kontakt, dialog i planowanie. Wykorzystując je, Biskup będzie mógł nadać pożądany kierunek pracy kapłanów, zakonników i świeckich, przyjmując dary i charyzmaty każdego z nich, aby wykorzystać je dla celów skutecznego duszpasterstwa,
dostosowanego do potrzeb. Bardzo przydatne będą tu różnego rodzaju Rady, powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Kanonicznego” (EA 88).
KS 6.
Por. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa. Adhortacja apostolska, 3 (dalej skrót: EE).
Jan Paweł II uważa, że obecną sytuację cechuje niepewność na płaszczyźnie kulturalnej, antropologicznej, etycznej i duchowej. Współczesne czasy, w jakich żyją
Europejczycy i związane z nimi wyzwania, to okres zagubienia. Wielu ludzi, odcinających się od chrześcijaństwa sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że stan ducha
wielu chrześcijan jest podobny. Objawia się to utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię (EE 7). Miejsce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne; szerzą się różne
formy agnostycyzmu i praktycznego ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia rozdźwięku między wiarą a życiem; wielu uległo duchowi immanentystycznego humanizmu, który osłabił ich wiarę, prowadząc niestety często do jej całkowitego porzucenia; jesteśmy świadkami swego rodzaju sekularystycznej interpretacji wiary chrześcijańskiej, która powoduje jej erozję i z którą wiąże się głęboki
kryzys sumienia i praktyki moralności chrześcijańskiej. Wielkie wartości, które
w znacznej mierze były inspiracją dla kultury europejskiej, zostały oddzielone od
Ewangelii, przez co utraciły swą najgłębszą duszę, zostawiając miejsce dla licznych wypaczeń (EE 47). Obok licznych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religijność niejasna i niejednokrotnie błędna. Jej przejawy są
często ogólnikowe i powierzchowne, a czasem wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. Obserwuje się takie zjawiska, jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń pseudoreligijnych (EE 68).
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czenia nabiera w tym względzie wspólnotowy wymiar życia kapłanów. Kapłan w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek,
potrzebuje oparcia we wspólnocie prezbiterium parafii, dekanatu i diecezji. Budowanie autentycznej wspólnoty kapłańskiej, opartej na braterstwie sakramentalnym, stanowi dzisiaj jedno z podstawowych zadań Biskupów i samych kapłanów.10
Wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, (…) jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości
pasterskiej samego Jezusa Chrystusa.11 Rosnące ciągle zadania duszpasterskie wymagają od wszystkich pasterzy: biskupów i kapłanów
rozpalenia na nowo tej właśnie miłości, co wyrazi się w gorliwym
i odważnym poszukiwaniu ciągle nowych środków i metod apostolstwa. Potrzeba dzisiaj duszpasterstwa naprawdę misyjnego,12 które
nie czeka biernie,13 lecz wyrusza na poszukiwanie zagubionych owiec.14
10

11
12

13

14

Jan Paweł II, Kościół wspólnotą ewangelizującą. Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum” (12 I 1993), 7
(dalej skrót: KWE).
PDV 23.
Kościół nie może zaniedbać obowiązku postawienia odważnej diagnozy, która
pozwalałaby na zastosowanie odpowiedniej terapii. Również w Europie, której
częścią jest Polska, są rozległe obszary społeczne i kulturalne, na których jest konieczna prawdziwa misja ad gentes (EE 46).
Realizacja misji duszpasterskiej wymaga odejścia od „wygodnictwa”, gdyż Chrystus nie mówi: „czekajcie, aż ktoś przyjdzie”, ale nakazuje swoim apostołom: „idźcie!”. G. Miller, Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście siebie nawzajem w miłości (Ef 4, 2), w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne,
red. Z. Marek, Kraków 1991, s. 138.
Według R. Cantalamessy w duszpasterstwie została zagubiona idea poszukiwania
„zagubionej owcy”: „Czasami zastanawiam się nad przypowieścią o zagubionej
owcy. We współczesnym chrześcijaństwie przybrała ona inny kształt: dziewięćdziesiąt dziewięć owiec zagubiło się, tylko jedna pozostała w stadzie. My spędzamy cały czas z tą jedną, a lekceważymy dziewięćdziesiąt dziewięć zagubionych”.
R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994 , s. 119. Jan Paweł II,
przy omawianiu duszpasterstwa powołaniowego, zachęca chrześcijan, aby urzeczywistniali w dzisiejszym świecie wezwania Zbawiciela, przechodząc od duszpasterstwa oczekującego do duszpasterstwa, które proponuje. Dotyczy to nie tylko
kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo, nie tylko osób konsekrowanych
i odpowiedzialnych za powołania na różnych szczeblach, ale w równej mierze rodziców, katechetów i innych nauczycieli wiary. Jan Paweł II, Powołanie rodzi się
we wspólnocie. Warunki owocnej i skutecznej pracy powołaniowej. Orędzie na
Światowy Dzień Modlitw o Powołania (6 I 1986).
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Takie duszpasterstwo powinno być przede wszystkim realizowane
w parafialnych wspólnotach.
Duszpasterstwo parafialne pozostaje podstawową formą duszpasterstwa. Wymaga ono jednak uzupełnienia o rozmaite formy duszpasterstwa specjalistycznego, pracy w grupach i zespołach, dzięki
czemu parafie staną się autentycznymi wspólnotami wspólnot. Należy także roztropnie sięgać po środki, jakich dostarcza nam współczesna technika: radio, telewizja i prasa, nie zapominając jednak
o tzw. środkach ubogich, których skuteczność potwierdza Ewangelia. W kontekście transformacji systemowej i dokonujących się w jej
tle przemian społeczno-kulturowych i religijnych trudne poruczenia
duszpasterskie stoją obecnie przed polskimi kapłanami.15 Czekają ich
bowiem wielkie zadania w dziedzinie: katechizacji dzieci i młodzieży, katechezy dorosłych, duszpasterstwa akademickiego, duszpasterstwa rolników oraz całego świata pracy i innych duszpasterstw specjalistycznych, duszpasterstwa świata kultury, środków przekazu oraz
wielu innych. Wiadomo, że każdy z wymienionych kierunków duszpasterstwa uruchamia równocześnie odnośny sektor apostolstwa
świeckich. Wszystkie zaś one spotykają się ostatecznie w wymiarach
duszpasterstwa parafii oraz diecezji, gdzie także i apostolstwo świeckich powinno znajdować właściwe dla siebie miejsce.16
Duszpasterstwo rodzin we wspólnocie kościelnej

Działalność duszpasterska jest dynamicznym wyrazem rzeczywistości Kościoła, zaangażowanego w swą zbawczą misję. Dotyczy
to także duszpasterstwa rodzin, specyficznej i szczególnej formy duszpasterstwa, którego źródłem i odpowiedzialnym inicjatorem jest sam
Kościół, działający poprzez swoje struktury i swych pracowników.17
15

16

17

KWE 7. Jan Paweł II wyraził nadzieję, że kapłani polscy, zjednoczeni ze swymi
Biskupami i w solidarnej więzi z całym Ludem Bożym, któremu z takim oddaniem służą, znajdą dość siły i duszpasterskiej mądrości, aby tym zadaniom podołać. Tamże.
Jan Paweł II, Zachowajcie więź ze społeczeństwem. Przemówienie do biskupów
polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum” (12 XI 1987), 8 (dalej
skrót: ZWS).
Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska (22 XI 1981), 69 (dalej
skrót FC). O znaczeniu Adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II napisał: Sy-
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Prawidłowe funkcjonowanie duszpasterstwa rodzin wymaga
podejmowania szerokich działań pastoralnych. Można zauważyć, na
przykład, bardzo bliski związek duszpasterstwa rodzin z duszpasterstwem akademickim, które powinno być tak rozbudowane, aby podejmowane w jego ramach działania były skierowane na młodego
człowieka – studenta, od samego początku studiów. Duszpasterstwo
akademickie powinno starać się ukazać młodym ludziom Chrystusa,
Ewangelię, pokazać im słuszność tych rozwiązań etycznych, które są
najważniejsze dla młodego człowieka, i przygotowywać młodych ludzi do małżeństwa, do życia w rodzinie. Jan Paweł II podkreśla, że te
dwie, szczególnie przeze niego umiłowane dziedziny duszpasterstwa:
duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo małżeństw, czyli rodzin,
zawsze stanowiły jakąś całość, jedno wynikało z drugiego. Różne
zadania spoczywają na duszpasterstwie młodzieży i duszpasterstwie
akademickim, ale najważniejsze jest to, aby młodych ludzi, przyszłą
polską inteligencję, przygotować do życia w małżeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej.18

18

nod Biskupów z roku 1980 pozostawił nam z kolei Adhortację apostolską Familiaris consortio, którą można uznać za magna charta apostolstwa i duszpasterstwa
rodzin. Te trudności świata współczesnego, a zwłaszcza rodziny, które tak odważnie podjął Paweł VI w Encyklice Humanae vitae, domagały się całościowego
spojrzenia na ludzką rodzinę i na Ecclesia domestica w dzisiejszym społeczeństwie. Takie zadanie podjęła właśnie wspomniana Adhortacja apostolska. Potrzebne było wypracowanie nowych sposobów działania duszpasterskiego, jakich wymaga współczesna rodzina. Można by krótko powiedzieć, że od nas, duszpasterzy
i spowiedników, troska o rodzinę, a w szczególności o małżonków, dzieci, młodzież i o ludzi starszych domaga się przede wszystkim odkrycia i ciągłego rozbudowywania apostolstwa świeckich w tej dziedzinie. To, co nazywa się duszpasterstwem rodzin – wiem to z własnego doświadczenia – stanowi w pewnym sensie
kwintesencję działalności duszpasterzy na każdym poziomie. O tym wszystkim
mówi Familiaris consortio, a List do Rodzin nie jest niczym innym, jak przypomnieniem i zaktualizowaniem całego dorobku Kościoła posoborowego”. Jan
Paweł II, Spotykamy się dzisiaj. List do kapłanów na Wielki Czwartek (13 III 1994),
2 (dalej skrót: SD).
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed kościołem oo. Paulinów na Skałce (8 VI). Jan Paweł II zauważa, że duszpasterstwo młodzieży jest
też bardzo blisko związane z duszpasterstwem powołaniowym, „«Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 38). Tymi słowami Chrystusa zwracam się do całego Kościoła, który 7 maja przyszłego roku, w czwartą
niedzielę wielkanocną, będzie obchodził doroczny Światowy Dzień Modlitw o Po-
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Duszpasterstwo rodzin w parafii

Kościół, który jest wspólnotą zbawioną a jednocześnie i zbawiającą, w relacji do duszpasterstwa rodzin musi być rozpatrywany
w podwójnym wymiarze: uniwersalnym (powszechnym) i partykularnym (lokalnym). Ten drugi aspekt wyraża się i aktualizuje we
wspólnocie diecezjalnej, podzielonej duszpastersko na mniejsze wspólnoty, wśród których ze względu na szczególną ważność, wyróżnia
się parafia. Komunia z Kościołem Powszechnym nie niszczy, lecz
zabezpiecza i rozwija spoistość i odrębność Kościołów partykularnych; te ostatnie pozostają podmiotem bezpośrednim i najbardziej
skutecznym w realizacji duszpasterstwa rodzin. W tym znaczeniu
każdy Kościół lokalny, dokładniej, każda wspólnota parafialna powinna lepiej sobie uświadomić łaskę i odpowiedzialność, które otrzymuje od Chrystusa dla rozwijania duszpasterstwa rodzin. Żaden program duszpasterstwa organicznego nie może nigdy, na żadnym poziomie, pominąć duszpasterstwa rodzin.19
Parafia, jako wspólnota, jest umiejscowieniem, a jednocześnie
aktualizacją Kościoła poprzez realizację pośrednictwa zbawczego,20
które w istocie swej jest wydarzeniem, domagającym się uczestnictwa zaangażowanego od wszystkich członków wspólnoty parafialnej. Realizacja zadań duszpasterstwa parafialnego wymaga współpracy z innymi strukturami istniejącymi na jej terenie, a przede
wszystkim z małymi wspólnotami religijnymi i rodziną – Kościołem
domowym.21

19

20

21

wołania, poświęcony refleksji na temat: Duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo powołaniowe wzajemnie się uzupełniają. Jan Paweł II, Miłość Chrystusa –
źródłem powołania. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (18 X
1994), Wstęp.
FC 70. Duszpasterstwa rodzin nie można traktować jako dodatkowej funkcji duszpasterstwa parafialnego i „podłączać” go do różnego rodzaju form podstawowej
działalności pasterskiej Kościoła lokalnego.
Parafie „w pewien sposób przedstawiają widzialny Kościół ustanowiony na całej
ziemi” (KL 42); parafia jest normalną i podstawową, choć nie wyłączną, formą
duszpasterstwa (por. DA 10).
R. Kamiński, Ewangelizacja w parafii, „Częstochowskie Studia Teologiczne”
4(1976), s. 120. Jan Paweł II szczególnie podkreślał znaczenie modlitwy w duszpasterstwie rodzin: „W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do
sprawowania Liturgii godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu
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W świetle odpowiedzialności wszystkich parafian za misję
zbawczą Kościoła należy również rozpatrywać ważność odpowiedniego przygotowania tych, którzy będą specjalnie zaangażowani
w tego typu apostolstwie.22 Kapłani, zakonnicy i zakonnice już od
początku swojej formacji winni być kierowani i stopniowo oraz odpowiednio kształtowani do swych przyszłych zadań (FC 70).23
Najbardziej odpowiedzialne poruczenia w dopilnowaniu przygotowania duszpasterzy rodzin spoczywają na biskupach, którzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej kapłanów przed
podjęciem obowiązków w parafii odbyło kursy specjalizacyjne i formacyjne, które są organizowane okresowo przy Wyższych Instytutach studiów teologicznych i pastoralnych. Niemniejszą wagę mają
też wszystkie inicjatywy otwarte także dla świeckich, którzy mogą
wnieść w nie swój wkład pracy zawodowej (lekarskiej, prawniczej,
psychologicznej, społecznej, wychowawczej), aby pomagać rodzinom (FC 70).
Wartość rodziny

Liczne czynniki kulturowe, społeczne i polityczne przyczyniają się do coraz bardziej widocznego kryzysu rodziny. Godzą one
w różnej mierze w prawdę i godność osoby ludzkiej, a jednocześnie
wypaczają samą ideę rodziny. Wartość nierozerwalności małżeństwa

22

23

wspólnot parafialnych i różnych grup chrześcijańskich. Pragnę uczynić to samo,
gdy chodzi o Różaniec. Są to dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich, którzy
zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania
różańca”. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae. List apostolski, 41.
K. Rahner twierdzi, że być chrześcijaninem i być apostołem to w istocie to samo.
K. Rahner, Sendung und Gnade. Beiträge zur Pastoraltheologie, Insbruck 1959, s.
396.
W Rzymie, przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, istnieje Instytut poświęcony studium problemów rodziny. Również w niektórych diecezjach powstały tego rodzaju instytuty. Ks. prof. dr hab. B. Mierzwiński czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytutu Studiów nad Rodziną (siedziba Instytutu znajduje się w Łomiankach) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Szczególnie mocno
Ksiądz Profesor zaangażował się w kształcenie kadry naukowej tego Instytutu.
W duszpasterstwie rodzin dużą rolę może spełnić Papieska Akademia Obrony
Życia, którą ustanowił Jan Paweł II Listem apostolskim motu proprio (11 II 1994).
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jest coraz bardziej lekceważona; żąda się prawnego uznania związków faktycznych oraz zrównania ich z prawomocnym małżeństwem;
próbuje się też akceptować wzorce związku dwóch osób, w których
różnica płci nie odgrywa istotnej roli (EE 90). Dlatego też szczególną uwagę należy poświęcić wychowaniu młodych ludzi, a przede
wszystkim narzeczonych do miłości poprzez specjalne kursy przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa, które pomogą im
dojść tego momentu, żyjąc w czystości. W swej pracy wychowawczej Kościół powinien również okazać nowożeńcom serdeczną troskę, towarzysząc im również po ślubie (EE 92).
Kościół musi też z macierzyńską troską ofiarować pomoc tym,
którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, jak na przykład samotne
matki, małżonkowie żyjący w separacji, rozwiedzeni, opuszczone dzieci. W każdym przypadku trzeba zachęcać, wspomagać i wspierać poszczególne rodziny oraz ich zrzeszenia, aby odgrywały należną sobie
pierwszoplanową rolę w Kościele i w społeczeństwie, i zabiegać o to,
aby pojedyncze państwa i Unia Europejska prowadziły rzeczy- wistą
i skuteczną politykę rodzinną (EE 91).
Człowiek jest istotą społeczną, ale jednocześnie osobą rodzinną, gdyż posiada naturę rodzinną i jest powołany do życia rodzinnego. Z woli Bożej rodzina jest miejscem realizowania stwórczo–zbawczych planów wobec człowieka, miejscem życia w pełni ludzkiego.24
Rodzina, jako fenomen życia społecznego, pozostaje również miejscem kształtowania osobowości człowieka, jego wychowania (personalizacji) i socjalizacji.25 Mimo głębokich przemian, jakim uległa rodzina na przestrzeni dziejów, pozostaje ona najpełniejszą i najbogatszą szkołą człowieczeństwa, w której ludzie przeżywają najgłębsze
doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego sza24

25

Zob. S. Sikorski, Rodzina jako źródło kształtowania człowieka, „Chrześcijanin
w Świecie” 12(1980)10, s. 28.
„Mimo nieraz wielu godzin pracy zawodowej, dokonywanej poza domem, życie
człowieka ogniskuje się w rodzinie; z niej wychodzi, do niej wraca, w jej dzieje
się wplata. Z małymi wyjątkami każdy z nas żyje w rodzinie i im więcej lat mija,
tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są sprawy rodziny. Jak ważne
jest to, jak jest ta rodzina i jacy ludzie z niej wychodzą”. W. B. Skrzydlewski,
Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Kraków 1982, s. 7–9.
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cunku i obrony życia.26 Jej szczególne zadanie polega na tym, że
poprzez wychowanie dzieci strzeże ona i przekazuje cnoty i wartości,
aby budować i umacniać dobro jednostek i całej społeczności.27
Rodzina chrześcijańska, jeśli jest świadoma tego szczególnego
powołania i na nie odpowiada, staje się wspólnotą uświęcającą, żywą
szkołą pokory, sprawiedliwości, miłosierdzia, czystości, pokoju, prostoty serca (por. FC 21). Taka rodzina staje się Kościołem domowym28,
a więc miejscem, w którym Jezus Chrystus żyje i działa, aby zbawić
ludzi oraz by zbudować Królestwo Boże. Jej członkowie, powołani
do wiary i do życia wiecznego, są uczestnikami Boskiej natury (2 P 1,
4), czerpią pokarm ze stołu słowa Bożego i sakramentów oraz wyrażają swoją tożsamość przez ewangeliczny sposób myślenia i działania, który otwiera przed nimi drogę świętości na ziemi, a także wiecznego szczęścia w niebie (por. Ef 1, 4–5).29
Personalia duszpasterstwa rodzin

W duszpasterstwie rodzin bardzo ważną rolę spełniają wszelkie inicjatywy pastoralne, zwłaszcza organizowane w ramach Kościoła lokalnego. Dlatego przede wszystkim diecezje, przy czynnej
pomocy trwałych, zgodnych i zaangażowanych rodzin chrześcijańskich, powinny opracowywać programy apostolstwa rodzinnego w ramach ogólnego duszpasterstwa.30

26

27

28

29

30

Wartość rodziny jest niezależna od zewnętrznych uwarunkowań. Dlatego też Jan
Paweł II dostrzega wartość rodziny jako „Kościoła domowego”, wznoszonego na
mocnych fundamentach kulturowych i na bogatych wartościach silnych tradycji
życia rodzinnego. Chrześcijańska rodzina jest powołana do tego, aby stawać się
aktywną komórką chrześcijańskiego świadectwa w każdym społeczeństwie, a zwłaszcza przechodzącym gwałtowne i głębokie przemiany (EA 92).
W większej jeszcze mierze odpowiedzialność ta spoczywa na rodzinie chrześcijańskiej, gdyż jej członkowie, konsekrowani i uświęceni przez chrzest, otrzymują w sakramencie małżeństwa szczególne apostolskie powołanie (por. FC 52. 54).
Tak ją nazywa św. Jan Chryzostom. Rodzina jest prawdziwym „Kościołem domowym” (KK 11), wspólnotą, która wierzy i ewangelizuje (por. FC 52).
Jan Paweł II, Rodzina rozwija i ochrania Boży dar powołania. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (26 XII 1993).
EA 92.
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Rodzice

Chrześcijańscy rodzice, przy pomocy słowa i przykładu, powinni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary (KKK
1656). W tym kontekście podkreślić należy szczególną wartość ewangelizacyjną małżeństwa chrześcijańskiego. Konstytucja dogmatyczna
o Kościele wyraża to w następujący sposób: W wypełnianiu tego zadania nader cenny okazuje się ten stan życia, który uświęcony jest
osobnym sakramentem, mianowicie życie małżeńskie i rodzinne. Tam
odbywa się zaprawa w apostolstwie świeckich i tam znajduje się znakomita jego szkoła, gdzie pobożność chrześcijańska przenika całą
treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją przemienia. Tam małżonkowie znajdują swoje powołanie polegające na tym, że mają być
dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami wiary i miłości
Chrystusa. Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno
obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego
życia (KK 35).31
W szczególny sposób tu właśnie jest praktykowane kapłaństwo
chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej «przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną
miłość». Dom rodzinny jest więc pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i «szkołą bogatszego człowieczeństwa» (KKK 1656). Rodzice
chrześcijańscy, okazując swoim dzieciom od najmłodszych lat miłość i troskę, świadczą wobec nich przykładem i słowem o szczerej
i głęboko przeżywanej więzi z Bogiem, opartej na miłości, wierności, modlitwie i posłuszeństwie.32 W ten sposób wychowują ich do
świętości i otwierają ich serca na przyjęcie głosu Dobrego Pasterza,
który wzywa każdego człowieka, by szedł za Nim i szukał najpierw
Królestwa Bożego.33

31

32
33

Zob. J.-G. Page, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, „Communio”
7(1987)3, 59–60.
Por KK 35; DA 11.
Jan Paweł II, Rodzina rozwija i ochrania Boży dar powołania, dz. cyt.
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Obok rodziny, która jest przedmiotem, ale i sama w sobie podmiotem duszpasterstwa rodzin, przypomnieć trzeba także o innych
najważniejszych pracownikach tego szczególnego odcinka.34
Biskupi i kapłani

Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji jest biskup, który jako ojciec i pasterz powinien szczególnie
troszczyć się o tę pierwszoplanową dziedzinę duszpasterstwa. Musi
poświęcić jej swe zainteresowanie, troskę i czas, zapewnić jej ludzi
i środki; przede wszystko jednak powinien okazywać osobiste wsparcie rodzinom i tym wszystkim, którzy w różnych strukturach diecezjalnych pomagają mu w duszpasterstwie rodzin. Do bardzo ważnych
zadań biskupa należy również uczynienie wszystkiego, ażeby jego
diecezja stawała się coraz bardziej prawdziwą rodziną diecezjalną,
wzorem oraz źródłem nadziei dla tych wszystkich rodzin, które do
niej należą (FC 73).35
Biskupi posługują się w szczególny sposób kapłanami, których zadanie stanowi istotną część posługiwania Kościoła na rzecz
małżeństwa i rodziny (FC 73).36 Odpowiedzialność kapłanów rozciąga się nie tylko na kwestie moralne i liturgiczne, ale także na
problemy o charakterze osobistym i społecznym.37 Kapłani mają być
oparciem dla rodziny w jej trudnościach i cierpieniach; towarzysząc
34

35

36

37

Duszpasterstwo rodzin domaga się gruntownej formacji teologicznej przede wszystkim samych małżonków i rodziców (poczynając już od kandydatów do życia rodzinnego), ale również duszpasterzy (ZWS 8).
W tym kontekście należy widzieć utworzenie Papieskiej Rady ds. Rodziny: fakt
ten ukazuje, jak wielką wagę przywiązuję do duszpasterstwa rodzin w świecie.
Jednocześnie zaś Rada jest skutecznym narzędziem wspierania tego duszpasterstwa i rozwijania go na wszystkich szczeblach (FC 73).
To samo trzeba powiedzieć o tych diakonach, którym ewentualnie zostałaby powierzona ta dziedzina duszpasterstwa (FC 73).
„Według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego duszpasterze mają „obowiązek
troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym,
dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił” (kan. 1063), wymienia także – jako punkty najistotniejsze owej pomocy –
przepowiadanie i katechezę, przygotowanie osobiste przyszłych małżonków, owocne sprawowanie Liturgii, nieustanne wspieranie małżonków po zawarciu przez
nich sakramentu małżeństwa”. Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina. Orędzie na
Światowy Dzień Emigranta (15 VIII 1986), 4.
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jej członkom, mają pomagać im w widzeniu życia w świetle Ewangelii (FC 73).38
Kapłan czy diakon, po odpowiednim okresie gruntownego przygotowania do takiego apostolatu, powinien zawsze odnosić się do
rodzin jak ojciec, brat, pasterz i nauczyciel, wspomagając je środkami łaski i oświecając światłem prawdy. Zatem ich nauka i rady muszą zawsze pozostawać w pełnej zgodności z autentycznym Magisterium Kościoła, ażeby w ten sposób pomagały Ludowi Bożemu
w wyrobieniu sobie prawidłowego zmysłu wiary, który ma być potem stosowany w praktyce życiowej. Ta wierność Magisterium również pozwoli kapłanom troszczyć się o jedność ich osądów, ażeby
wiernym oszczędzić niepokojów sumienia (FC 73).
Jan Paweł II, zwracając się do kapłanów, stwierdza, że Magisterium Kościoła na temat duszpasterstwa rodzin, w tym także List do
Rodzin jest nie tyle traktatem doktrynalnym, co raczej przygotowaniem i wezwaniem do modlitwy z rodzinami i za rodziny. I to jest też
pierwsze zadanie, poprzez które kapłani mogą zapoczątkować albo
rozwijać duszpasterstwo i apostolstwo rodzin we wspólnotach parafialnych. To wezwanie do modlitwy, jakie zawiera się w Liście, wskazuje najprostszy kierunek rozwoju duszpasterstwa rodzin. Pan Jezus
powiedział do Apostołów: «Beze Mnie nic nie możecie uczynić»
(J 15, 5). A więc jasne jest, że mamy «czynić z Nim», to znaczy na
kolanach i w modlitwie. «Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20). Te słowa Chrystusa trzeba przełożyć na konkretne działania w każdej wspólnocie. Z tych
słów można wyprowadzić piękny duszpasterski program. I może to
być program bardzo bogaty, przy maksymalnym ubóstwie środków.39
Poprzez głoszenie Ewangelii duszpasterze uczestniczą w Kościele w posłannictwie prorockim Chrystusa. Ich zadaniem jest rozpoznawać, co w świadectwie chrześcijan jest wyrazem zdrowej wiary, a co ze światłem wiary jest niezgodne. Natomiast rodzina uczes38

39

Jan Paweł II przypomina, „że w pełnieniu takiej misji – jeśli dokonuje się to
z należytym rozeznaniem i w duchu prawdziwie apostolskim – każdy z nich znajdzie nowe bodźce i duchowe energie także dla własnego powołania i dla spełnianej przez siebie posługi” (FC 73).
SD 2.
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tniczy w tym posłannictwie jako wspólnota chrześcijańska, poprzez
swój szczególny udział i świadectwo wiary. W ten sposób nawiązuje
się dialog pomiędzy pasterzami i rodzinami. Wielką pomocą w tym
dialogu mogą być teologowie i znawcy problemów rodzinnych, wyjaśniając dokładnie treść Magisterium Kościoła i treść doświadczenia
życia rodzinnego. Magisterium w ten sposób zostanie lepiej zrozumiane i otworzy się droga dla jego stopniowego rozwoju. Dobrze jest
jednak tu przypomnieć, że ustalanie bliższej i obowiązującej normy
w doktrynie wiary w stosunku do problemów rodziny należy do kompetencji Magisterium hierarchicznego. Wolne od niejasności stosunki
między teologami, ekspertami w dziedzinie problemów rodzinnych
i Magisterium przyczyniają się w niemałym stopniu do prawidłowego rozumienia wiary i do rozwijania słusznego pluralizmu (FC 73).40
Zakonnicy i zakonnice

Jan Paweł II szczególnie mocno podkreślił znaczenie apostolstwa osób konsekrowanych w duszpasterstwie rodzin. Dlatego zwracając się do osób odpowiedzialnych za Instytuty życia konsekrowanego, wzywał ich, ażeby zechciały uznać – zawsze przy należnym
poszanowaniu własnego, pierwotnego charyzmatu – apostolstwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą (FC 74).
Pierwszym, podstawowym i swoistym wyrazem wkładu, jaki
osoby konsekrowane mogą wnieść w apostolstwo rodzin, jest właśnie ich konsekracja Bogu, dzięki której przypominają wszystkim wyznawcom (…) owe przedziwne zaślubiny ustanowione przez Boga,
a mające objawić się w pełni w przyszłym świecie, mocą których
Kościół ma Chrystusa jako jedynego Oblubieńca (DZ 12). Są oni
świadkami tej uniwersalnej miłości, która poprzez czystość przyjętą
40

W działalności dydaktycznej księdza Profesora B. Mierzwińskiego dużo miejsca
zajmowała problematyka małżeństwa i rodziny: teologia małżeństwa i rodziny, pedagogika rodziny, teologia mężczyzny, teologia ojcostwa, teologia kobiety, duszpasterstwo rodzin, przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Ksiądz Profesor, jako pastoralista, stał się również pionierem w niektórych dziedzinach polskiej teologii praktycznej, jak na przykład teologia praktyczna małżeństwa i rodziny czy też teologia znaków czasu i rzeczywistość ziemskich.
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dla Królestwa niebieskiego czyni ich zawsze gotowymi do ofiarnego
poświęcenia się służbie Bożej i dziełu apostolstwa (FC 74).
Stąd też płynie możliwość rozwinięcia służby rodzinom przez
zakonników, zakonnice, członków Instytutów świeckich lub innych
Instytutów doskonałości, pojedynczych czy stowarzyszonych. Czynią to, otaczając szczególną troską dzieci, zwłaszcza opuszczone,
niechciane, osierocone, ubogie czy upośledzone; odwiedzając rodziny i opiekując się chorymi; utrzymując stosunki, oparte na szacunku
i miłości z rodzinami niepełnymi, z rodzinami będącymi w trudnościach lub rozbitymi; ofiarowując swoją pracę wychowawczą i poradnictwo w przygotowaniu młodych do małżeństwa oraz pomagając
małżonkom w przygotowaniu ich do odpowiedzialnego rodzicielstwa; otwierając ze szczerą i serdeczną gościnnością drzwi swoich
domów, aby rodziny jako członkowie większej rodziny Bożej mogły
tam odnaleźć odczucie Boga, smak modlitwy i skupienia, konkretny
przykład życia w miłości i radości braterskiej (FC 74).41
Specjaliści świeccy

Jan Paweł II podkreślał także znaczenie apostolstwa świeckich
w duszpasterstwie rodzin. Rodzina jest bowiem powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła (…). Jest do tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój sposób, uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła (FC 49). Ta podstawowa komórka życia
społecznego jest dzisiaj narażona na wielkie niebezpieczeństwa ze
względu na istniejącą w świecie tendencję do osłabienia jej z natury
trwałego charakteru, do zastąpienia jej związkami nieformalnymi,
41

Przy tej okazji trzeba stwierdzić, że pole aktywności pastoralnej świeckich wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, lub w jej imieniu, jest bardzo szerokie; rozciąga
się przynajmniej w założeniu, tak dalece, jak aktywność pastoralna szafarzy i zakonników: żadna funkcja pastoralna nie może być zamknięta przed świeckimi –
z wyjątkiem tych, które wymagają władzy duchownej, którą przynosi sakrament
święceń kapłańskich. W praktyce Kościoła dopuszczano do spełniania obowiązków proboszcza przez osoby zakonne. Obowiązki zakonnicy pełniącej funkcje proboszcza są podobne do zadań proboszcza, z wykluczeniem tych, które wymagają
charakteru kapłańskiego i jurysdykcji. M. Morgante, La parroccia nel Codice di
Diritto Caninico, Alba 1985, s. 196.
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a nawet do uznania za rodzinę związków między osobami tej samej
płci. Rodzina jest także śmiertelnie zagrożona przez podważanie prawa do życia nienarodzonych oraz przez ataki na wychowanie młodego pokolenia w duchu trwałych ewangelicznych zasad. Jan Paweł II
wyrażał głośny sprzeciw wobec działań zmierzających do zalegalizowania zabójstwa dzieci nienarodzonych zwłaszcza w swojej Ojczyźnie, ale jednocześnie z wielką troską towarzyszył modlitwą tym, którzy walczyli o prawo do życia każdego człowieka. Dał temu wyraz
w homilii wygłoszonej w Kaliszu, nauczając, że miarą cywilizacji
miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest
jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej (4 czerwca 1997 r.). Dlatego też osobiście udzielał szerokiego poparcia wysiłkom zmierzającym do otoczenia troskliwą opieką każdego rodzącego się dziecka poprzez sieć
diecezjalnych Domów Samotnej Matki i Funduszy Obrony Życia.42
Wiele pomóc mogą rodzinom ci specjaliści świeccy (lekarze,43
prawnicy, psychologowie, pracownicy społeczni, doradcy, itp.), którzy czy to indywidualnie, czy w różnych stowarzyszeniach lub akcjach służą im poprzez naświetlanie spraw, radę, wskazywanie kierunku, oparcie. Zadania, jakie mogą oni spełniać w duszpasterstwie
rodzin określił Jan Paweł II w przemówieniu skierowanym do Federacji Poradnictwa Rodzinnego o inspiracji katolickiej: To wasze zadanie słusznie można nazwać posłannictwem, bowiem tak szlachetne
są cele, którym służy i tak decydujące dla dobra społeczeństwa, a nawet wspólnoty chrześcijańskiej, są jej wyniki … Wszystko, co zdołacie uczynić, by pomóc rodzinie jest z natury rzeczy skierowane ku
osiągnięciom, które przekraczając swój własny krąg, będą miały
42

43

Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji. Przemówienie
do drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizyta „ad limina Apostolorum” (2 II 1998), 4 (dalej skrót: TWE).
Jan Paweł II doceniał pracę lekarzy w duszpasterstwie rodzin: (…) pragnę powitać
wzajemnie wszystkich przybyłych z Polski pielgrzymów, poczynając od bardzo
licznej pielgrzymki z diecezji gdańskiej (…). O ile wiem, jest to pielgrzymka złożona przede wszystkim z lekarzy. (…) Przypomina mi to wielu polskich lekarzy,
których miałem szczęście znać i z którymi miałem także szczęście współpracować
w duszpasterstwie lekarzy, służby zdrowia, także w duszpasterstwie rodzin. Jan
Paweł II, Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro. Przemówienie do Polaków po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki (5 XI 1984).
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wpływ również na inne osoby i wycisną piętno na społeczeństwie.
Przyszłość świata i Kościoła idzie poprzez rodzinę.44
Podstawowym polem zaangażowania apostolskiego świeckich
w Kościele była i pozostaje parafia, jako zasadnicza struktura nośna
duszpasterstwa. Katolicy świeccy winni coraz bardziej podejmować
konkretne formy współodpowiedzialności za życie swych wspólnot
parafialnych, a także diecezji, na przykład w ramach Rad Duszpasterskich, czy też uczestnicząc w parafialnych lub diecezjalnych inicjatywach apostolskich. W przeszłości z wielu względów było to
utrudnione, dzisiaj staje się koniecznością chwili. Wierni świeccy,
należycie uformowani, powinni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła. Zakłada to tak z ich strony, jak też ze strony
duchowieństwa, potrzebę zmian we wzajemnych relacjach, umiejętność współpracy, postawę cierpliwego dialogu, służby i obustronnego zaufania.45
Środowisko medialne

Skuteczna organizacja działań pastoralnych, podejmowanych
w ramach duszpasterstwa rodzin, oprócz zaangażowania duszpasterzy i apostołów świeckich wymaga również korzystnych zmian ustawodawczych. Dlatego konieczna jest wytężona praca nad zmianą
świadomości ludzi w stosunku do podstawowej roli rodziny i życia
człowieka w społeczeństwie. Potrzebne jest tutaj zespolenie wysiłków Kościoła, szkoły i innych środowisk celem odbudowania szacunku dla tradycyjnych wartości rodziny i kultywowania ich w procesie
wychowawczym, w którym powinni współpracować wszyscy, także
środki społecznego przekazu wywierające dziś ogromny wpływ na
kształtowanie ludzkich postaw.46
44

45
46

Jan Paweł II, Przemówienie do Konfederacji Chrześcijańskiego Poradnictwa Rodzinnego (29 XI 1980), 3–4.
KWE 3.
TWE 4. Dając wyraz swojemu zatroskaniu o duszpasterstwo rodzin w Polsce Jan
Paweł II zachęcał biskupów do usilnej troski o same rodziny: „Trzeba, żeby rodzina w naszym kraju była ogarnięta miłością i opieką, jakie jej się należą. Uczyńcie wszystko, aby rodzina w Polsce nie czuła się osamotniona w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, brońcie jej praw i podstawowych wartości, pomagajcie w realizacji jej posłannictwa i zadań. Nie pozwólcie, aby ta „wspólnota życia
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Środki przekazu społecznego oddziałują na psychikę odbiorców tak pod względem uczuciowym i intelektualnym, jak moralnym, a
nawet religijnym, zwłaszcza ludzi młodych.47 Media mogą zatem
mieć bardzo pozytywny wpływ na życie i zwyczaje rodzin oraz na
wychowanie dzieci, ale jednocześnie kryją one zasadzki i niebezpieczeństwa, których nie należy lekceważyć,48 i mogą, odrzucając prawdziwą godność człowieka wynikającą z przeznaczenia do życia
wiecznego, stać się nosicielami ideologii zniekształcających poglądy
na życie, rodzinę, religię, moralność, nie szanujących (FC 76).
Św. Ignacy Antiocheński nauczał, że ci, którzy rujnują rodziny, królestwa Bożego nie odziedziczą, ale na jeszcze większą karę
zasługują ci, którzy przewrotną nauką fałszowaliby wiarę Bożą, lub
słuchali tych, którzy to głoszą.49 Nawiązując do tych słów, trzeba
stwierdzić, że niebezpieczeństwo wypaczenia nauki o rodzinie jest
tym realniejsze, im bardziej dzisiejszy sposób życia (…) prowadzi
rodziny (…) do tego, że zrzucają z siebie odpowiedzialność wychowawczą wobec łatwości ucieczki od niej (w domu reprezentowanej
zwłaszcza przez telewizję i pewne wydawnictwa), znajdując sposób
na wypełnienie czasu (…) dzieci i młodzieży.50 Mając to na uwadze,
należy podkreślić w stosunku do osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin, że mają obowiązek szczególnej ochrony dzieci i młodzieży przed «agresjami», którym podlegają również ze strony środków przekazu i dbania o to, by ich używanie w rodzinie było dokładnie regulowane. Tak samo rodzinie musi leżeć na sercu szukanie dla
własnych dzieci także innych, zdrowszych rozrywek, pożyteczniejszych, kształtujących fizycznie, moralnie i psychicznie dla nadania

47
48
49
50

i miłości” (Gaudium et spes, 48) była krzywdzona i profanowana. Dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z dobrem rodziny. Dlatego trzeba, aby rodzina
miała mocne oparcie w Kościele. Bardzo was o to proszę, bo sprawa rodziny i jej
losów w dzisiejszym świecie leży mi głęboko na sercu. Tamże.
Paweł VI, Orędzie na III Światowy Dzień środków społecznego przekazu (7 IV 1969).
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień środków społecznego przekazu (1 V 1980).
Św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan, nr 13–18, 1.
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień środków społecznego przekazu (10 V
1981), 5.
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wartości wolnemu czasowi młodzieży oraz dla właściwego ukierunkowania jej energii.51
Podkreślić należy również niezastąpioną rolę rodziców, którzy
jako odbiorcy, powinni sami uczestniczyć w korzystaniu z umiarem,
krytycznie, czujnie i roztropnie z tych środków, a zdając sobie sprawę z tego, jaki wpływ wywierają one na dzieci, wpajać w nie zasady,
pozwalające na takie wykształcenie sumienia, by spokojnie i obiektywnie wskazywało, które wśród proponowanych programów należy
przyjąć, a które odrzucić.52 Rodzice powinni także starać się wpłynąć
na wybór i przygotowanie samych programów, utrzymując kontakt
z osobami odpowiedzialnymi na różnych etapach produkcji i przekazu, aby upewnić się, że nie będą zlekceważone lub celowo deptane te
podstawowe wartości ludzkie, które wchodzą w zakres prawdziwego
wspólnego dobra społeczeństwa, lecz przeciwnie, że będą rozpowszechniane programy zdolne pokazać we właściwym świetle problemy rodziny i ich należyte rozwiązanie (FC 76).53 Dlatego Kościół
spełnia swój obowiązek, jeśli stale poświęca uwagę pracownikom tej
dziedziny, jednocześnie zachęcając i popierając katolików, którzy
czują się do tego powołani i mają odpowiednie dane, by angażowali
się w tę delikatną działalność (FC 76).
***
51

52
53

FC 76. Por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień środków społecznego przekazu (10 V 1981), 5.
Paweł VI, Orędzie na III Światowy Dzień środków społecznego przekazu (7 V 1969).
Na ten temat Paweł VI pisał: „Producenci powinni znać potrzeby rodziny i respektować je. To wymaga od nich niejednokrotnie wielkiej odwagi i zawsze wielkiego
poczucia odpowiedzialności. Istotnie, muszą oni unikać tego wszystkiego, co może zaszkodzić istnieniu rodziny, jej trwałości, równowadze i szczęściu; wszystko,
co w te podstawowe wartości rodziny godzi – erotyzm, przemoc, apologia rozwodów czy antyspołecznych postaw młodzieży – jest zamachem na prawdziwe dobro
człowieka”. Paweł VI, Orędzie na III Światowy Dzień środków społecznego
przekazu (7 IV 1969). Jan Paweł II nauczał natomiast, że rodziny „powinny mieć
możność liczenia w znacznej mierze na dobrą wolę, uczciwość i poczucie odpowiedzialności ze strony osób zawodowo zajmujących się środkami przekazu: wydawców, pisarzy, producentów, kierowników, dramaturgów, sprawozdawców, komentatorów i aktorów”. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień środków społecznego przekazu (7 V 1980).
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Ileż rodzin na świecie naprawdę się modli! Modlą się dzieci,
do których na pierwszym miejscu należy królestwo niebieskie (por.
Mt 18, 2–5), a ze względu na dzieci modlą się nie tylko ich matki, ale
także ich ojcowie, powracając do praktyki modlitwy, od której niekiedy byli dalecy. Czy nie doświadcza się tego przy okazji Pierwszej
Komunii św.? Czy nie czujemy, jak podnosi się „duchowa temperatura”, zwłaszcza młodych, ale nie tylko młodych, w czasie pielgrzymek do sanktuariów? Jak często te prastare szlaki pielgrzymowania
na Wschodzie i na Zachodzie, poczynając od Jerozolimy, Rzymu
i Santiago de Compostela, poprzez Sanktuaria Maryjne w Lourdes,
Fatimie, na Jasnej Górze i wiele innych, stawały się w ciągu wieków
miejscem odkrycia Kościołów przez rzesze wiernych, a z pewnością
także przez wiele rodzin.54 Te słowa Jana Pawła II można uznać za
zwięzły program dla duszpasterstwa rodzin realizowanego we wspólnocie Kościoła w Polsce. Modlitwa należy do ubogich środków, jakimi dysponuje Kościół, ale to właśnie przez modlitwę prowadzi
droga do przemiany serc. Modlitwa nie jest jednak początkiem duszpasterstwa rodzin, ale należy do przywilejów. Prawdziwym początkiem jest stworzenie duchowej temperatury u chrześcijan, którzy mają się zaangażować w duszpasterstwo rodzin. Takim miejscem świętej, wysokiej temperatury jest w Polsce Jasna Góra. W tym sanktuarium dokonują się prawdziwe cuda przemiany serc ludzkich. Tajemnica tego sanktuarium tkwi jednak nie tylko w miejscu. Jest to przede
wszystkim dom, którym króluje Matka Jezusa. We wspólnotach
parafialnych potrzebny jest zatem szczególny wysiłek duszpasterzy
i apostołów świeckich, aby przywilej modlitwy w rodzinach został
związany z modlitwą maryjną. Tradycyjna polska pobożność maryjna może stać się ubogim środkiem do zrealizowania wielkiego celu –
odnowy rodzin polskich. Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to będzie to
zwycięstwo przez Maryję.

54

SD 2.
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Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie
Poszukiwanie pastoralnych symptomatów

W Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim podkreśla się, że
to rodzice mają prawo do wychowania potomstwa i dlatego muszą
być uznani za pierwszych i głównych wychowawców dzieci i młodzieży (DWCH 3).2 Należy jednak zaznaczyć, że prawo wychowawcze rodziców jest równoznaczne z obowiązkiem, który związany jest
z samym przekazywaniem życia ludzkiego. Obowiązek wychowawczy rodziców jest pierwotny i dlatego ma pierwszeństwo w stosunku
* Ks. dr hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW, kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej
Fundamentalnej na UKSW oraz Studium Biblijno-Pastoralnym.
Opublikował ponad 250 pozycji z następujących zagadnień: metodologia teologii
pastoralnej, eklezjologia pastoralna, organizacja duszpasterstwa, zadania Kościoła
wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych i religijnych, teologia nowej ewangelizacji, apostolstwo ludzi świeckich, teologia modlitwy i duchowość liturgiczna, duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, działalność formacyjno-wychowawcza Kościoła w środowisku młodzieżowym.
2
Nawiązuje do tego Jan Paweł II: „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej
pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga:
rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do
wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia
w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym Sobór Watykański II: „Rodzice, ponieważ
dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak
z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała
całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom” (DWCH 3)”.
Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska (22 XI 1981), 36 (dalej
skrót: FC).
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do zadań wychowawczych innych osób, a jednocześnie wyklucza
zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie
przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony. Istotność wychowania rodzicielskiego wynika z wyjątkowości stosunku miłości,
która łączy rodziców i dzieci. Na pierwszym planie jest jednak miłość ojcowska i macierzyńska, która w dziele wychowawczym spełnia się jako doskonała służba życiu. Ta miłość rodzicielska od początku inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją cennymi owocami miłości: czułością, stałością, dobrocią, usłużnością, bezinteresownością i duchem ofiary.3
Zadania wychowawcze rodziców dotyczą zarówno relacji międzyosobowych, jak również jakości wspólnoty rodzinnej, od której
zależy atmosfera rodzinna.4 W rodzinie chrześcijańskiej klimat powinien być przepojony miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby
mógł sprzyjać rozwojowi osobistemu i społecznemu wychowaniu
potomstwa.5
3
4

5

Tamże.
Człowiek jest „osobą rodzinną”, a decyduje o tym jego „natura rodzinna” i powołanie do życia rodzinnego. Bóg wybrał rodzinę jako „miejsce” realizowania swych
stwórczo-zbawczych planów wobec człowieka, „miejsce” życia w pełni ludzkiego, bo mającego udział w życiu samego Boga. Zob. S. Sikorski, Rodzina jako
źródło kształtowania człowieka, „Chrześcijanin w świecie” 12(1980)10, s. 28.
Rodzina, jako fenomen życia społecznego, pozostaje również „miejscem” kształtowania osobowości człowieka, jego wychowania (personalizacji) i socjalizacji.
Należy tutaj określić różnice między wychowaniem a socjalizacją. Socjalizacja
obejmuje tę część całkowitego wpływu środowiska, który wprowadza jednostkę
do udziału w życiu społecznym, uczy ją zachowania się według przyjętych wzorów i rozumienia kultury, czyni ją zdolną do utrzymania się i wykonywania określonych ról społecznych. Socjalizacja jest wielostronnym procesem wprowadzania
jednostki w „obiektywny świat” społeczeństwa. Proces ten ma charakter anonimowy i niezamierzony, a osobą socjalizowaną do pewnego stopnia poddaje się pasywnie wpływom społecznym. J. Mariański, Socjalizacja – wychowanie, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 155. Wychowanie natomiast to intencjonalne kształtowanie osobowości dokonywane w ramach stosunku wychowawczego między wychowawcą a wychowankiem, według
przyjętego w grupie ideału wychowawczego. Wychowanie obejmuje zatem tylko
tę część socjalizacji, która kształtuje cechy osobowości pożądane z punktu widzenia interesów grupy i ideałów kultury. J. Szczepański, Elementarne pojęcia
socjologii, Warszawa 1970, s. 94. Przyjmując podstawowe idee światopoglądowe: miłość, wolność i walkę, można wyróżnić trzy modele wychowania: chrześci-
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1, „Organiczne” wymiary wychowania chrześcijańskiego
w rodzinie

Na wychowanie chrześcijańskie6 ma wpływ wiele czynników,
wśród których na szczególną uwagę zasługują czynniki pierwotne:
dom rodzinny, wspólnota wiary i środowisko.7 Jan Paweł II naucza,
że wychowanie jest przede wszystkim dwustronnym obdarzaniem
człowieczeństwem. W praktyce wychowania wygląda to tak, że rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarowuje ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat. Bardzo ważne jest tutaj obwarowanie tej relacji koniecznością przyjęcia dzieci
ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie lub psychicznie. W tych
osobach również objawia się człowieczeństwo, które może być
w sposób szczególny wychowawcze i ubogacające.8
a) owoc dojrzałej miłości

Przekazanie życia i zrodzenie potomstwa, czyli udział rodziców w akcie stwórczym Boga, wymaga od człowieka postawy dojrzałej miłości. Dlatego Kościół ma obowiązek zapytać przy ślubie:
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo,
którym was Bóg obdarzy? W ten sposób przyszli małżonkowie uznają, że ich miłość małżeńska będzie wyrażać się w wychowaniu jako
prawdziwa miłość rodzicielska. Komunia osób, którą stanowi rodzina, jest oparta na miłości małżeńskiej, ale dopełnia się poprzez zrodzenie i wychowanie dzieci. Rodzice są wezwani do tego, aby przyjąć dziecko jak dar niebios i nieść mu pomoc w dojrzewaniu człowieczeństwa, a jednocześnie nie pozwolić mu zginąć, albo ulec dege-

6

7
8

jański, liberalny i socjalistyczny. Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s. 75–180.
„Wychowanie religijne ma miejsce wtedy, gdy centralną wartością jest religia,
jakakolwiek religia. Istota natomiast wychowania chrześcijańskiego – co już Pius XI
podkreślał w swojej encyklice – polega na tym, że naczelną Osobą jest Jezus
Chrystus; wychowanie katolickie zaś odnosi się do Chrystusa działającego w Kościele”. J. Tarnowski, Jak wychowywać? W ogniu pytań, Ząbki 2003, s. 179.
Zob. G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 146.
Jan Paweł II, Gratissimam sane. List do rodzin z okazji Roku Rodziny (2 II 1994),
16 (dalej skrót: GS).
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neracji. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie jest więc procesem
wzajemnym, gdyż wychowawcy-rodzice są równocześnie w pewien
sposób wychowywani. Ucząc człowieczeństwa swoje dziecko, sami
też poznają je na nowo i uczą się go na nowo. Tu objawia się organiczna struktura rodziny.9
b) rodzicielstwo – relacja dziecka, matki i ojca

Communio małżeństwa przeradza się w communio rodziny za
sprawą rodzicielstwa, które prowadzi do współistnienia i współdziałania samodzielnych osób. Odnosi się to w sposób szczególny do
matki, kiedy poczyna się nowy człowiek. Pierwsze miesiące jego bytowania w łonie matki stwarzają szczególną więź, która w znacznej
mierze ma charakter wychowawczy. Matka już w prenatalnym okresie kształtuje nie tylko organizm dziecka, ale pośrednio całe jego
człowieczeństwo. Chociaż proces ten przebiega od matki ku dziecku,
to jednak odpowiada mu zarazem swoisty wpływ mającego się narodzić dziecka na matkę. Ten proces obustronny i wzajemny ujawni
się na zewnątrz po przyjściu dziecka na świat. Jest to ważny moment
w życiu mężczyzny-ojca, który do narodzenia dziecka nie bierze
w tym procesie bezpośredniego udziału. Powinien się jednak świadomie zaangażować w oczekiwanie mającego się narodzić dziecka,
a także uczestniczyć w samym momencie jego przyjścia na świat,
o ile jest to możliwe.10
9

10

Tamże: „Na tym tle w nowy sposób zarysowuje się znaczenie czwartego przykazania: «Czcij ojca twego i matkę twoją» (Wj 20, 12). Pozostaje ono w związku
wręcz organicznym z całym tutaj zarysowanym procesem wychowania człowieka. Rodzicielstwo, ten pierwszy i podstawowy fakt obdarzania człowieczeństwem,
otwiera przed rodzicami i dziećmi daleko wiodącą perspektywę. Zrodzenie co do
ciała oznacza początek dalszego „rodzenia”, stopniowego i wielostronnego rodzenia poprzez cały proces wychowania. Przykazanie Dekalogu wymaga od dziecka
czci dla ojca i matki. Jak widzieliśmy, to samo przykazanie nakłada na rodziców
obowiązek niemal «symetryczny». Również oni powinni «czcić» swoje dzieci, zarówno małe, jak i dorosłe. Ta sama postawa jest istotnym i koniecznym warunkiem każdego wychowania, również w okresie szkolnym. «Zasada czci», czyli afirmacji człowieka jako człowieka, nie przestaje być warunkiem prawidłowego procesu wychowawczego.”
GS 16, „Dla «cywilizacji miłości» jest sprawą zasadniczą, ażeby mężczyzna czuł
się obdarzony macierzyństwem kobiety, swojej żony. To ma z kolei ogromny wpływ
na cały proces wychowawczy. Ogromnie wiele zależy od tego, czy i w jaki spo-
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c) wychowanie chrześcijańskie
– stopniowe dojrzewanie osobowości dzieci

Misja wychowawcza rodziców chrześcijańskich polega na przekazaniu dzieciom podstawowych treści orędzia ewangelicznego, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego i kościelnego. W centrum wychowania chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus, a wychowankowie powinni nauczyć się wierzyć w Chrystusa i kochać Go.11 W nauczaniu Soboru Watykańskiego II podkreśla się, że wychowanie chrześcijańskie
powinno zdążać nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, ale
także wprowadzać stopniowo ochrzczonych w tajemnicę zbawienia,
aby stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Poprzez wychowanie wyznawcy Chrystusa mają uczyć
się chwalić Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4, 23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym, a także zaprawiać się w prowadzeniu własnego życia według nowego człowieka w sprawiedliwości i świętości
prawdy (Ef 4, 22–24). W ten sposób chrześcijanie mogą stać się
ludźmi doskonałymi na miarę wieku pełności Chrystusowej (por.
Ef 4, 13) i przyczyniać się do wzrostu Ciała Mistycznego. W wychowanie wpisane jest też uświadamianie chrześcijanom ich powołania, aby mogli dawać świadectwo nadziei, która w nich jest (por.
1 P 3, 15), jak też pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu świata
(DWCH 2).12

11

12

sób uczestniczy on w tej pierwszej fazie obdarzania człowieczeństwem, czy i jak
angażuje swą męskość i swoje ojcostwo w macierzyństwo własnej żony”. Tamże.
FC 39. Rodziców chrześcijańscy w dziele podejmowanym dla umocnienia w duszach dzieci daru łaski Bożej, będzie podtrzymywała świadomość, że Pan powierza im troskę o wzrost dziecka Bożego, brata Chrystusa, świątyni Ducha Świętego, członka Kościoła. Tamże.
„Zgłębianie tematu nadziei stanowiło od samego początku główny cel Drugiego
Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Europie. Jako ostatni z serii Synodów o charakterze kontynentalnym, obradujących w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, miał on za cel przeanalizowanie
sytuacji Kościoła w Europie i opracowanie wskazań dotyczących nowego głoszenia Ewangelii”. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa. Adhortacja apostolska (28 VI
2003), 2.
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d) posłannictwo wychowawcze rodziny chrześcijańskiej
– przekazywanie Ewangelii

Posłannictwem wychowawczym rodziny chrześcijańskiej jest
przekazywanie i promieniowanie Ewangelii w taki sposób, aby życie
rodziny stało się drogą wiary, inicjacją chrześcijańską oraz szkołą
naśladowania Chrystusa. W rodzinie świadomej takiego daru wszyscy członkowie… ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji.13 Na
mocy posługi wychowania rodzice, poprzez przykład własnego życia, są pierwszymi głosicielami Ewangelii swoim dzieciom. Co więcej, modląc się z dziećmi i czytając z nimi słowo Boże, włączają
dzieci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała Chrystusa
(eucharystycznego i kościelnego), gdyż są nie tylko rodzicielami
życia fizycznego, ale także życia duchowego, które przez odrodzenie
Ducha Świętego płynie z Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.14
W ewangelizacji rodzinnej najważniejszą rolę spełniają rodzice, którzy są pierwszymi ewangelizatorami (katechetami) swoich dzieci i to na nich spada odpowiedzialność za nauczenie ich podstawowych prawd wiary i za ukazanie im znaczenia praktyk religijnych.15
To zadanie wychowawcze rodziców jest bardzo ważne, gdyż – według opinii J. Mariańskiego – wiara religijna może przekazać poznawczo i emocjonalnie dogłębny sens życia. W praktyce oznacza to, że
dobre wychowanie religijne powinno być skupione wokół rodzenia
wiary, gdyż ona dostarcza jednostce takich wartości, które mogą być
przez nią uznane jako nadające sens życiu i pozwalające prawidłowo
funkcjonować w życiu społecznym.16 Rodzice powinni także przekazać dzieciom normy i zasady, które pozwolą im oceniać wartości
moralne według prawego sumienia i dzięki temu uczestniczyć

13
14
15

16

Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska (8 XII 1975), 71.
FC 39.
Zob. K. Bełch, Rodzina katolicka a praktyki religijne dzieci, „Znak” 30(1978),
s. 944–945, „Ażeby rodzice mogli godnie wypełnić swoje posługiwanie wychowawcze, Ojcowie Synodu wyrazili życzenie, aby został przygotowany tekst katechizm dla rodzin, jasny, zwięzły, przystępny dla wszystkich. Do wydania takiego
katechizmu gorąco zachęcono Konferencje Episkopatów” (FC 39).
J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia, Lublin 1990, s. 229–230.
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w różnych zespołach ludzkiej społeczności, prowadzić dialog z innymi i zabiegać o wspólne dobro.17
2. Warunki zewnętrzne wychowania w rodzinie

Na proces wychowania chrześcijańskiego w rodzinie mają
wpływ szeroko pojęte warunki zewnętrzne (społeczno-kulturowe).18
Skutki ich oddziaływania można zauważyć w postawach, zachowaniach, działaniach, preferowanych wartościach i wzorcach młodego
pokolenia, które są wynikiem przeżyć i doświadczeń z kręgów pozarodzinnych.19
a) niektóre zagrożenia podmiotów wychowania

Młodzi ludzie, będąc wychowywani, są jednocześnie wychowawcami. Podmiotowość wychowania jest bowiem przechodnia.
W wychowaniu rodzinnym sytuacja w tym wymiarze jest klarowna,
gdyż relacja wychowawcza jest jednocześnie relacją rodzinną. Na
proces wychowania mają jednak wpływ różne środowiska społeczne
i instytucje wychowawcze, upowszechniające zróżnicowane hierarchie wartości. W takiej sytuacji w wychowaniu chrześcijańskim dowartościować należy kształtowanie w wychowankach postawy krytycznej w ocenie sytuacji, podejmowaniu decyzji i postępowaniu, co
pozwoli uniknąć bezrefleksyjnego przystosowania się do narzucanych norm i zasad (postawa konformistyczna). W każdej działalności
wychowawczej istnieje realne niebezpieczeństwo zachwiania całego
17
18

19

DWCH 1.
W dziedzinie wychowania pewne obowiązki i prawa przysługują również państwu, „Do jego zadań należy popieranie różnymi sposobami wychowania młodzieży, a mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz innych, którzy mają
udział w wychowaniu, i dopomaganie im; przejmowanie wedle zasady pomocniczości wychowania w wypadku braku inicjatywy ze strony rodziców i innych społeczności, lecz uwzględnieniem życzeń rodziców; ponadto zakładanie własnych
szkół i instytutów, w miarę jak dobro wspólne tego wymaga” (DWCH 3).
Na wpływ czynników społeczno-kulturowych na wychowanie zwrócono uwagę
w I połowie XX w. W odróżnieniu od celowych działań wychowawczych nazywano to wychowaniem „nieświadomym i niesystematycznym” (J. Dewey). Zob.
L. Chamaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963, s. 253;
J. Chałasiński nazywa to wychowaniem „przez życie”. Zob. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 64.
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systemu wartości i norm uznawanych przez wychowanków, a nawet
do swoistego zagubienia się w coraz bardziej nieprzejrzystym świecie. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że autonomia w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów przez wychowanków, za
czym idzie uniezależnianie się ich od rodziców i wychowawców, nie
jest równoznaczne z negacją całej kultury ludzi dorosłych, a jedynie
niektórych jej elementów.20
W wychowaniu chrześcijańskim, które ma prowadzić do dojrzałej osobowości, chodzi o takie kształtowanie młodych ludzi, aby
posiedli umiejętność podejmowania decyzji moralnych na własną odpowiedzialność, a także potrafili krytycznie ustosunkować się do tego, czego oczekuje od nich otoczenie społeczne. Ważne w tym kontekście są zadania rodziny jako środowiska elementarnego wychowania religijnego, ale także zaakcentować należy znaczenie parafii jako miejsca kształtowania tożsamości osobowej i komunikacji religijnej.21
Warunki społeczno-kulturowe oddziałują także na postawy rodziców, co w konsekwencji pozwala wykryć ich w postawach religijnych, etyczno-moralnych, społeczno-politycznych, ekonomicznych
elementy wspólne dla obydwu pokoleń, które świadczą o ciągłości
tradycji rodzinnej, jak również i te, które dzielą pokolenia starszych
i młodszych.22 J. Mariański twierdzi jednak, że nie ma podstaw do
twierdzenia, że istnieje swoista kultura moralna młodzieży, odrębna
całkowicie od kultury moralnej dorosłych. Nie potwierdza się również hipoteza, że w miarę pogłębiania się przemian społeczno-kulturowych powstawać będzie kultura prefiguratywna (dorośli uczą się
od młodzieży). Zaniepokojenie starszego pokolenia nieposłuszeństwem młodzieży i kontestowaniem wartości określających sposoby
osiągania ważnych celów życiowych jest tylko częściowo uzasadnione. Zmiany w postawach społeczno-moralnych nie dokonują się bo20

21

22

R. Dyoniziak, Młodzieżowa „podkultura”. Studium socjologiczne, Warszawa 1965,
s. 187.
C. Rogowski, Edukacja religijna. Założenia, uwarunkowania, perspektywy rozwoju, Lublin 2002, s. 155.
J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991,
s. 74–75.
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wiem na drodze gwałtownych zwrotów, lecz narastają powoli i ewolucyjnie.23
W społeczeństwie pluralistycznym wychowanie chrześcijańskie młodego pokolenia w rodzinie napotyka jednak na coraz większe trudności. Zmieniają się nie tylko warunki zewnętrzne funkcjonowania rodziny, ale przemianom podlega także sama rodzina. Coraz
bardziej traci na znaczeniu element instytucjonalny, regulujący do tej
pory dynamikę życia rodziny. Przemiany społeczno-polityczne, kulturowe, gospodarcze odkryły również słabość, a często brak religijnych motywacji w funkcjonowaniu rodziny. Jako jedną z ważnych
przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać dotychczasowy związek rodziny-instytucji z Kościołem-instytucją, co w efekcie uniemożliwiało wykształcenie przynależności rodziny do Kościoła-wspólnoty
i utrudniało tworzenie autentycznie religijnej atmosfery w rodzinie.24
W społeczeństwie pluralistycznym proces uświadamiania religijnego przebiega w warunkach rynku światopoglądowego, na którym konkurują ze sobą różne systemy wartości. Wychowanie chrześcijańskie, pozostając domeną rodziny, ulega pod ich wpływem wyraźnym zmianom. Zaznacza się przede wszystkim ewolucja przekazu
wiary od typu społeczno-kulturowego do typu pedagogiczno-misyjnego. W wychowaniu chrześcijańskim młodego człowieka spotykają
się dwa rodzaje oddziaływania: z jednej strony nauczanie Kościoła,
który głosi wartości zgodne z naturą człowieka (przyrodzoną i nadprzyrodzoną), a z drugiej strony wpływ rodziny, która przekazuje
swój system wartości. W badaniach potwierdza się hipoteza, że ogólnie określone postawy światopoglądowe rodziców mają zasadniczy
wpływ na kształtowanie postaw religijno-moralnych dzieci i młodzieży.25 W rzeczywistości wygląda to tak, że im bardziej zaznacza
23

24

25

J. Mariański, Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej (studium socjologiczne), Płock 1984, s. 232.
J. Słomińska, Wychowanie religijne w rodzinie. Typy postaw rodziców w zakresie
wychowania religijnego, Warszawa 1984, s. 15.
„Ideały wychowawcze upowszechniane przez zinstytucjonalizowane instancje (szkoła, Kościół, środki masowego przekazu) wywierają mniejszy wpływ konsolidujący niż te, które są przekazywane w grupach pierwotnych o charakterze nieformalnym, na przykład w rodzinie. Ich rola jest uzupełniająca w stosunku do wartości przekazywanych w rodzinie. W przypadku zgodności rodzinnych i instytu-

106

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE W RODZINIE

się zbieżność postaw światopoglądowych między rodzicami i dziećmi, tym pozytywniej jest oceniana i przeżywana własna rodzina przez
tych ostatnich. W praktyce oznacza to, że brak konsensusu w rodzinie w sprawach ważnych światopoglądowo ma znaczący negatywny
wpływ na samoświadomość jej członków, zaburza poczucie bezpieczeństwa, podrywa zaufanie społeczne i obniża gotowość do podejmowania odpowiedzialności. Natomiast zgodność i homogeniczność
światopoglądowa rodziny wzmacniają społeczne szanse sukcesu i pozytywnie kształtują struktury osobowości ich członków. Badania potwierdzają także hipotezę, że podstawą stabilności i wysokiej jakości
partnerstwa w rodzinie jest konsens w sprawach religijnych.26
b) wychowanie społeczne w rodzinie

Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych
wszelkim społecznościom. Z tego też względu w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa,
należy już od najwcześniejszego wieku uczyć dzieci, zgodnie z wiarą
Kościoła, nie tylko poznawania i czci Boga, ale także miłowania
bliźniego. W rodzinie bowiem dzieci doświadczają zarówno zdrowej
społeczności ludzkiej, jak i wspólnoty Kościoła, i są do nich wprowadzani (DWCH 3). To są też podstawowe zadania społecznego wychowania rodziny, które mogą być zrealizowane, jeśli uwzględni się
dwie fundamentalne prawdy: 1) człowiek jest powołany do życia
w prawdzie i miłości (podstawy wiary Kościoła); 2) każdy człowiek
realizuje się poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (praktyczna
realizacja najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego).27
Prawdy te dotyczą zarówno tych, którzy wychowują, jak i tych, któ-

26
27

cjonalnych oddziaływań moralnych, te drugie pełnią funkcję wspomagającą rodzinę w jej zabiegach wychowania moralnego dzieci i młodzieży”. J. Mariański,
Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej (studium socjologiczne), dz. cyt.,
s. 232.
J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, dz. cyt., s. 74–75.
Przykazanie miłości w tradycji europejskiej niektórzy zaliczają do tych norm
„ideologicznych”, które „miliony ludzi uważały przez stulecia za powszechnie
obowiązujące, chociaż były świadome, że ani od nich, ani od nikogo nie oczekuje
się stałej zgodności z tymi zasadami w praktyce”. F. Znaniecki, Nauki o kulturze.
Narodziny i rozwój, Warszawa 1971, s. 468.
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rzy są wychowywani. Wychowanie rodzinne jest procesem, w którym szczególne znaczenie posiada wzajemna komunia osób, będąca
wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości,28 ostatecznym celu,
do którego Bóg powołuje człowieka.29
c) miłość bliźniego

Ucieleśnieniem nauczania ewangelicznego jest miłość bliźniego. Jezus uczynił z miłości bliźniego najważniejsze (pierwsze) przykazanie, według którego chrześcijanie powinni żyć na co dzień.
W tym kontekście można zgodzić się z M. Ossowską, która twierdzi,
że reguły odnoszące się do sytuacji, w których występuje potrzeba
pomagania innym nie należą do kategorii norm lecz cnót, a dyrektywy w nich zawarte są formułowane raczej w postaci zaleceń, a nie
zakazów lub nakazów.30
Miłość bliźniego jest też ideałem, do którego należy zdążać,
ale wszelkie próby osiągnięcia go są uwarunkowane miłością do siebie samego. Miłość do samego siebie jest trudniejsza niż miłość bliźniego. Wynika to przede wszystkim stąd, że granica między miłością
siebie samego a egoizmem (przeciwieństwem miłości) jest bardzo
cienka i płynna. Według K. Dąbrowskiego egocentryzm jest postawą, która w myśleniu, odczuwaniu, zachowaniu i postępowaniu akcentuje w życiu społecznym swoje ego, swoje znaczenie, swoje racje,
swoją wolę. Osobnik egocentryczny jest zazwyczaj osobnikiem zbyt
mało wrażliwym na zasadę współdźwięczenia i zasadę sprawiedliwości w stosunkach społecznych. Egocentryzm opiera się na takich
28

29
30

Chrześcijanie są powołanie do miłości bez skrępowania mocą grzechu, ponieważ
zostali „zanurzeni” w miłość Chrystusa, uwolnieni od siebie samych i w Duchu
Świętym są już gotowi do odpowiedzi postawionej przez wymagania wolności,
„Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek pozwoli się zawładnąć, pokierować Duchowi Świętemu, który mieszka w jego sercu i w ten sposób może trwać
w prawdzie i miłości. Duch Święty, który jest miłością Boga, pozwala, by był doświadczany przez człowieka i w człowieku. A człowiek kochając, objawia miłość
Boga, ponieważ miłość nie jest jego, ale Boga”. W. Pasierbek, Człowiek obrazem
miłości Trójjedynego Boga, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 123.
GS 16.
M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 175.
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właściwościach, jak pobudliwość afektywna, niewspółmierność współdźwięczenia z otoczeniem, wzmożone samopoczucie, zbyt silny infantylizm psychiczny, niewystarczająca szerokość horyzontów myślowych
itp. Często ze wzmożonym samopoczuciem występuje poczucie niższości. Jest to postawa przeciwna postawie allocentrycznej, niekiedy
jednakże dopuszczająca w swej strukturze pewne właściwości alterocentryczne.31
Wynika stąd, że przekraczanie tej cienkiej i płynnej granicy
między miłością siebie samego a egoizmem ma konkretne przyczyny. K. Dąbrowski na pierwszym miejscu stawia zbyt małą wrażliwość na zasadę współdźwięczenia i zasadę sprawiedliwości społecznej. Może to oznaczać, że miłości siebie samego nie można uczyć się
w izolacji od innych ludzi. Nie wystarczy też być z innymi, aby uznać, że jest to wystarczający sposób nawiązywania relacji międzyosobowych. Współdźwięczenie jest bowiem nie tylko byciem, ale też
bliskością z innymi ludźmi. Bliskie bycie z innymi nie gwarantuje
jednak nienaruszalności praw drugiej osoby. To może prowadzić do
konfliktów, antagonizmów, nieporozumień. Bliskie bycie nie niweluje bowiem sprzeczności interesów poszczególnych ludzi. Bycie
blisko innych wymaga zatem uznania wielkości każdego człowieka
indywidualnie i pogodzenia się z tym, że każdy człowiek w swojej
wielkości jest inny, co wcale nie wskazuje na to, czy jest lepszy czy
gorszy. Współdźwięczenie w bliskich relacjach międzyludzkich
wskazuje więc na zasadę sprawiedliwości społecznej (suum cuique –
każdemu oddać to, co mu się należy). Sprawiedliwe współdźwięczenie w relacjach międzyludzkich prowadzi człowieka do uznania własnej (indywidualnej, osobistej) wielkości, dzięki czemu może dostrzec
i docenić wielkość – tę cudowną właściwość – w innych ludziach.
d) wychowanie moralne

Jan Paweł II naucza, że człowiek, powołany do świadomego
wypełnienia mądrego i pełnego miłości zamysłu Bożego, jest istotą
historyczną, która się formuje dzień po dniu, podejmując liczne i dobrowolne decyzje: dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne, od31

K. Dąbrowski, Tezy o charakterze Polaków i metodach jego przekształcania, „Zdrowie Psychiczne” 22(1981)2–3, s. 109.
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powiednio do etapów swego rozwoju. Ta zasada życia moralnego
odnosi się również do małżonków, powołanych do ustawicznego postępu, aby coraz lepiej poznawali wartości, które prawo Boże chroni
i rozwija oraz prostą i szlachetną wolą kierowali się nimi w konkretnych decyzjach. Nie mogą jednak patrzeć na prawo moralne tylko jako na czysty ideał osiągalny w przyszłości, lecz powinni traktować je jako nakaz Chrystusa do wytrwałego przezwyciężania trudności. Wynika stąd, że to, co nazywa się prawem stopniowości nie
można utożsamiać ze stopniowością prawa, gdyż w prawie Bożym
nie istnieją różne stopnie i formy nakazu dla różnych osób i sytuacji
(Bóg nie ma względu na osoby). Wszyscy małżonkowie są powołani
do świętości w małżeństwie zgodnie z wolą Bożą, a to powołanie
realizuje się w miarę, jak człowiek potrafi wprowadzać w swoje życie wartości ewangeliczne, z pomocą łaski Bożej i z ufnością we
własną wolę.32
Ogólnie trzeba zaznaczyć, że wartości pełnią w stosunku do
działań podwójną rolę: motywacyjną i selektywną. W roli motywacyjnej wartości są rozumiane jako cele będące przedmiotem dążeń
i aspiracji jednostek. Natomiast w roli selektywnej uznaje się je za
element systemu symbolicznego, wyznaczającego normy i wzorce
zachowań, a w konsekwencji wybory preferencyjne alternatywnych
kierunków działania.33 W praktyce jednak trudno jest odróżnić te
dwa aspekty wartości, gdyż – jak twierdzi B. Suchodolski – człowiek
nie tylko pełni w swym życiu określone «role», nie tylko «funkcjonuje» w określony sposób, chce również swe życie kształtować bezinteresownie dla siebie samego, dla innych, bliskich ludzi, pragnie doświadczać w nim wartości, które są ważne i które ceni.34
W rodzinnym wychowaniu moralnym często unika się wyraźnego odwoływania się do wartości, poprzestając na rozważaniu negatywnych skutków działań niemoralnych.35 Ten brak pozytywnej
32
33

34
35

Jan Paweł II, Homilia na zakończenie VI Synodu Biskupów (25 X 1981), 8.
E. Przybyła-Piwko, System wartości studentów, a poziom ich przystosowania do
roli studenta, „Prace Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej”
27(1981), s. 44.
B. Suchodolski, Kultura humanistyczna, „Rzeczpospolita” 69(1982), s. 3.
Jest to również poważny problem pastoralny. W duszpasterstwie parafialnym funkcjonuje zasada, według której ukazywanie zagrożeń ma takie samo znaczenie
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formacji moralnej prowadzi w efekcie do wątpliwości moralnych,
gdyż nie rozwijając sumienia pozbawia młodego człowieka indywidualności w podejmowaniu decyzji moralnych. Młodzież ma prawo
do oceny wartości moralnych według osądu prawidłowego sumienia
i do przyjmowania tych wartości przez osobisty wybór.36 Opowiedzenie się za systemem wartości moralnych zakłada jednak określony zakres wiedzy moralnej, nabytej pod wpływem wychowania
w rodzinie. Dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu w rodzinie dzieci
i młodzież uczą się poznawać i rozumieć wartości, przez które człowiek jest w stanie rozróżniać dobro i zło, przyswaja sobie podstawowe normy i zasady moralne. Człowiek czyni dobro lub zło jako wolna i świadoma osoba, która doskonali się moralnie spełniając dobro,
natomiast dewaluuje się moralnie spełniając zło.37 U podstaw moralności stosowanej znajduje się naczelny imperatyw: czyń to, co moralnie dobre, unikaj tego, co moralnie złe oraz zbliżone do niego
w swej ogólności nakazy zachowaj sprawiedliwość, przestrzegaj obowiązującego porządku moralnego. Wypływające z nich normy motywują podmioty rozumne do unikania zła.38 Wiara religijna posiada
zatem wymiar moralny i wydoskonala przyjęcie i zachowywanie
podstawowych wartości ewangelicznych, których wyrazem są Boże

36
37
38

i wartość, jak prezentowanie pozytywnych przykładów. Z tego powodu „dobra
nowina” bardzo często staje się „sądowym nakazem”. Duszpasterze bardzo łatwo
stosują przestrogi, a z większa trudnością przychodzi im udzielać pochwał. Częstą
praktyką duszpasterską jest też wykorzystywanie skutków złego postępowania
jako zapowiedź kary dla tych, którzy nie podporządkują się woli Bożej. W tym
kontekście tak bardzo ważne jest wzywanie chrześcijan do szczególnej miłości rodziny, „Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze
je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej
zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do
własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga”
(FC 86).
Por. DWCH 1.
Por. K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, t. 2, Lublin 1991, s. 66.
Przykładem tego rodzaju norm imperatywnych mogą być nakazy Dekalogu. Przez
termin „normy” należy rozumieć reguły postępowania, które nie orzekają o moralnej wartości określonych kategorii aktów ludzkich, ale wyrażają tylko nakaz,
albo zakaz ich spełniania. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 254–259.
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przykazania na czele z pierwszym przykazaniem miłości Boga i bliźniego.39
3. Wartości rodzinne

Pomimo różnic w poglądach socjologów, psychologów, czy
pedagogów rodzina należy do podstawowych czynników wychowania, w ramach którego następuje transmisja kulturowa i aksjonormatywna.40 Badania nad rodziną wskazują bowiem zbieżność akceptowanych przez rodziców i młodzież wartości. Oznacza to, że rodzina
spełnia najbardziej podstawową rolę w przekazie wszystkich wartości,41 a zwłaszcza religijnych. Należy zatem podkreślić w zadaniach
wychowawczych rodziny konieczność podjęcia takich działań formacyjnych, aby wychowankowie unikali dopasowania się do tradycji,
kultury i społeczeństwa, uczyli się podejmowania właściwych wyborów wartości uroczystych, a nawet potrafili formułować propozycje
alternatywne w stosunku do kulturowego dziedzictwa.42
W grupie wartości uznawanych i stosowanych S. Ossowski
wyróżnił wartości uroczyste i codzienne. Wartości codzienne, jak
sugeruje sama nazwa, związane są bezpośrednio z rożnymi dziedzinami życia i zwyczajnej aktywności człowieka i mają charakter
prywatny. Natomiast wartości uroczyste związane są z sytuacjami
nadzwyczajnymi. Szczególnego znaczenia wartości uroczyste nabierają w okresach nasilenia się łączności społecznej w grupie. I chociaż
wartości codzienne dużo częściej występują w życiu człowieka, to
jednak wartości uroczyste oddziałują na psychikę jednostek i na całe
zbiorowości, gdyż mają charakter społeczny.43 W religijnym życiu
39

40
41

42
43

Jan Paweł II, Veritatis splendor. Encyklika (6 VIII 1993), 89. Normy moralne,
a przede wszystkim normy negatywne, które zakazują zła, ujawniają swoje znaczenie i moc zarazem osobową, jak i wspólnotową. Broniąc nienaruszalnej osobowej godności każdego człowieka, służą one zachowaniu tkanki ludzkiej społeczności oraz jej prawidłowemu i owocnemu rozwojowi. Zwłaszcza przykazania Dekalogu stanowią podstawowe zasady życia każdego społeczeństwa. Tamże, 97.
Por. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 91–93.
H. Skorowski, Rodzina miejscem przekazu wartości moralnych, „Saeculum Christiaum” 1(1996), s. 186–193.
Por. W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 102.
Zob. S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, w: Dzieła, t. 3, Warszawa
1967, s. 88–97.
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człowieka to wartości ewangeliczne stanowią kodeks wartości uroczystych.
W rodzinie współczesnej następuje, z różnych powodów, przynajmniej częściowe odejście od ewangelicznego systemu wartości.
Co więcej, także w rodzinach deklarujących się jako katolickie, dochodzi do tzw. kompromisu w świecie wartości, co w praktyce oznacza preferencje wartości niższych w konfrontacji z wyższymi.44 Należy zatem skupić się w wychowaniu rodzinnym na tych wartościach, które mogą połączyć dzieci i rodziców w poszukiwaniu własnej drogi realizowania powołania chrześcijańskiego. Na pierwszym
miejscu w hierarchii wartości wychowawczych, a jednocześnie rodzinnych, jest miłość.
a) miłość w rodzinie

Spośród trzech cnót teologalnych (wiara, nadzieja, miłość), to
przede wszystkim miłość pozwala człowiekowi dostrzec dobro świata, który istnieje nie tylko dla człowieka, ale również dla Boga. Wiara pozwala rozpoznać człowiekowi, że Bóg udziela mu wolności
i chce, by był osobą powołaną do autentycznej miłości, która jest
zdolna przezwyciężać zło dobrem.45 W wychowaniu rodzinnym chrześcijanin uczy się odpowiedzialności za siebie i za innych, której realizacja jest zakorzeniona w miłości.46 Miłość sprawia, że człowiek
odnajduje siebie najpełniej poprzez bezinteresowny dar z siebie. Jednak ludzka miłość potrzebuje stałego źródła, z którego czerpać będzie nieustannie siły do wytrwałej miłości, dlatego potrzebuje Ewangelii miłości.47 Ma to szczególne znaczenie w wychowaniu rodzin44
45
46

47

H. Skorowski, Być chrześcijaninem i obywatelem dziś, Warszawa 1994, s. 19.
Zob. B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii, Warszawa 1976, s. 121.
Rodzina też jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina
musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją
tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św.
w Nowym Targu (8 VI 1979).
„Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświadamia sobie tę
wartość zawsze z tym samym zdumienie i czuje się powołany, by głosić ludziom
wszystkich czasów tę «ewangelię» – źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej ra-
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nym. Bardzo konkretnie wyraził to Jan Paweł II, który wskazując na
konieczność miłości nadprzyrodzonej, podkreśla, że w miłości znajduje oparcie i ostateczny sens cały proces wychowawczy jako dojrzały owoc miłości rodzicielskiej. Poprzez wszystkie trudy, wszystkie cierpienia i zawody, jakie idą w parze z wychowaniem człowieka, miłość
wciąż zdaje wielki egzamin. Aby zdać ten egzamin, trzeba źródła duchowej mocy. To źródło znajduje się nieodmiennie w Tym, który do
końca umiłował (J 13, 1), natomiast dzięki świadectwu tej miłości
widać, jak bardzo wychowanie należy do całej cywilizacji miłości: od
niej zależy i w wielkiej mierze przyczynia się do jej zbudowania (GS 16).
b) szczęście rodzinne

Nie każdy człowiek dobry czuje się szczęśliwy, ale każdy
szczęśliwy jest również dobrym człowiekiem – ta powiedzenie
szczególnego znaczenia nabiera w przestrzeni rodziny, która jest
naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży, gdyż w niej
kształtuje się ich osobowość, charakter, w niej stają się ludźmi
szczęśliwymi. Współczesną rodzinę określa się jako partnerską, demokratyczną, egalitarną, w której coraz więcej mają do powiedzenia
dzieci (pajdokracja). Przemiany zachodzące w życiu rodzinnym mają
też przyczyny personalne, gdyż rodzice często tracą autorytet
w oczach dzieci i młodzieży z powodu problemów wychowawczych.
Można do nich zaliczyć: brak umiejętności wychowawczych obojga
lub jednego z rodziców, sprzeczność stosowanych zasad pedagogii,
prowizoryczność i doraźność sposobów rozwiązywania trudności
formacyjnych, niekonsekwencja w egzekwowaniu wymagań wychowawczych. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że dom rodzinny jest
środowiskiem społecznym, kulturalnym i religijnym, w którym przebiega naturalny proces formacji, personalizacji i socjalizacji. Dlatego
wszelkie niebezpieczeństwa, zagrażające życiu rodziny, są pośrednio
zagrożeniem całościowego rozwoju młodego pokolenia48, a także jego dążenia do szczęścia.

48

dości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia
godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię.” Jan
Paweł II, Evangelium vitae. Encyklika (25 III 1995), 2 (dalej skrót: EV).
W integralnym rozwoju chodzi o kształtowanie dojrzałości młodych ludzi wyrażającej się w równowadze umysłowej, uczuciowej i wolitywnej. Dojrzała oso-
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Badania socjologiczne potwierdzają znany powszechnie fakt,
że rodzina jest najważniejszą sprawą dla większości Polaków. W hierarchii wartości nadających sens życiu dominują wartości rodzinne.
Silna wewnętrznie i szczęśliwa rodzina jest dla młodych ludzi przede
wszystkim fundamentem i gwarancją harmonijnego rozwoju osobowego i podstawą małej stabilizacji. W pojęciu szczęścia rodzinnego
należy również zauważyć istotne elementy społeczne i poważne zobowiązania moralne.49 Rodzina jest dla młodych ludzi najważniejszą
wartością. Dzieci i młodzież spędzają wiele czasu poza domem
(w szkole, z rówieśnikami). Mimo wielu godzin pracy zawodowej
ludzi dorosłych, wykonywanej poza domem, ich życie również ogniskuje się w rodzinie (z niej wychodzi, do niej wraca, w jej dzieje
się wplata). Z małymi wyjątkami każdy człowiek żyje w rodzinie
i im więcej lat mija, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są sprawy rodziny.50 Dlatego też w rodzinnych obowiązkach nadal
aktualne jest takie wychowywanie dzieci i młodzieży, aby byli ludźmi szczęśliwymi, a nie tylko dobrymi.
Szczęśliwa rodzina, to pełna rodzina, w której matka i ojciec
są tak samo odpowiedzialnie zaangażowani w tworzenie wspólnoty
rodzinnej. Szczególnie bolesny jest brak ojca, z różnych powodów,
gdyż to sprawia, że dziecko nie może odnaleźć własnej tożsamości

49

50

bowość charakteryzuje się integracją życia psychicznego, społecznego i kulturalnego. Zob. P. Poręba, Jedność, spoistość i trwałość struktury rodzinnej w procesie
wychowawczym dziecka, „Studia Warmińskie” 5(1968), s. 529–583.
Zob. J. Mariański, Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej, dz. cyt.,
s. 118–128, „Mała stabilizacja” to inaczej kompleks wartości decydujących o sensie życia skupionych wokół szczęścia rodzinnego. Młodzież polska w czasie badań w 1973 r. wybierała wartości nadające sens ludzkiemu życiu według następującej hierarchii: szczęście rodzinne (59%), znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie (49%), miłość i wielkie uczucie (47%), zdobycie ludzkiego zaufania
(46%), praca (38%), przyzwoita pozycja materialna (27%), wykształcenie (24%),
pozostawienie po swoim życiu jakiegoś trwałego śladu (14%), głęboka wiara religijna (14%), zdobycie indywidualności i własnego oblicza (13%), dążenie do
wybranego celu (12%), spokojne życie (12%), wiara w jakąś wielką ideę (7%),
bogactwo wrażeń (4%). K. Kiciński, J. Kurczewski, Poglądy etyczne młodego pokolenia Polaków, Warszawa 1977, s. 23.
W. B. Skrzydlewski, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Kraków
1982, s. 7–9.
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i jest bardziej podatne na złe wpływy i dewiacje.51 Rodzina niepełna,
bez ojca stawia pod znakiem zapytania jakość procesu wychowawczego, za który staje się odpowiedzialna tylko matka. Potwierdzeniem tego jest również coraz powszechniejsze zjawisko przejmowania obowiązku wychowawczego, nawet w rodzinie pełnej, tylko
przez matkę. W praktyce oznacza to, że dzieci i młodzież, poczuwając się do więzi naturalnej, ale też emocjonalnej i moralnej tylko
z matką, przyznają ojcu jedynie rolę pomocniczą. Brak autorytetu
ojca prowadzi jednak do poważnych zagrożeń w procesie kształtowania się dojrzałej osobowości młodych ludzi. Kwestionowanie ojca
jako autorytetu może wskazywać, że jego postawa nie pasuje do aktualnej rzeczywistości, ale też może to być wynik jednoznacznie negatywnej oceny jego osoby i działań. Tymczasem tylko wspólny wysiłek rodziców może stworzyć optymalne warunki przekazu wartości
chrześcijańskich, które spełniają podstawową rolę w kształtowaniu
osobowości religijnej i społecznej młodych ludzi.52
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że szacunek, jakim dzieci
obdarzają swoich rodziców w dużej mierze zależy od realizowania
przez rodziców IV przykazania Dekalogu. To prawo, nakazując dziecku
czcić ojca i matkę, nakłada na rodziców obowiązek niemal symetryczny: również oni powinni czcić swoje dzieci, zarówno małe, jak
i dorosłe. Taka postawa jest istotnym i koniecznym warunkiem
wszelkiego wychowania. Bez afirmacji człowieka jako człowieka
i szanowania dzieci jako osób ludzkich, proces wychowawczy nie
będzie przebiegał prawidłowo.53 Jest to nawiązanie do dewizy Janu51
52

53

Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, s. 38.
A. Mikołejko, Postawy akceptujące i negatywne wobec autorytetu moralnego
a niektóre aspekty sytuacji społecznej, „Człowiek i Światopogląd” 6(1981), s. 53:
„Autorytet jest jednym z mechanizmów społecznych, którego wyeliminować się
nie da, bez względu na to, jakie spełnia on funkcje. Negacja autorytetu oznacza, że
istnieje rozdźwięk między społecznym zapotrzebowaniem na określony typ autorytetu a typem aktualnie w społeczeństwie lansowanym; niezależnie od tego, czy
będzie to typ przestarzały, czy też narzucony sztucznie”. Wynika stąd, że kryzys
autorytetu ojca w rodzinie bardziej zależny jest od wpływów zewnętrznie sterowanych niż od wewnętrznej sytuacji rodziny. Pomimo to podkreślić należy, że odbudowywanie autorytetu ojca możliwe jest w samej rodzinie przy założeniu, że właściwie będzie się interpretować IV przykazanie: czcij ojca swego.
Por. GS, 16.
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sza Korczaka, która stanowi klucz do jego pedagogiki. To jeden
z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest nauką o dziecku,
a nie o – człowieku... Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.
Sto dzieci – stu ludzi, którzy nie kiedyś tam, nie jeszcze, nie jutro, ale
już... teraz... dziś są ludźmi.54 W procesie wychowania najważniejsze
zadanie spoczywa na rodzinie, której Chrystus nadał walor świętości,
tak aby rodzice i dzieci, okazując sobie wzajemną miłość, służyli
Bogu.55
d) poszanowanie życia

Kościół, stojąc na straży poszanowania życia ludzkiego, domaga się troski i obrony życia.56 Życie ludzkie, jako cenny dar Boży,
jest święte i nienaruszalne, co oznacza w szczególności, że absolutnie niedopuszczalne jest przerywanie ciąży i eutanazja; życia
ludzkiego nie tylko nie wolno zabijać, ale trzeba je chronić, otaczając
je troskliwą opieką.57 Prawdą jest, że większość ludzi uważa życie
ludzkie za świętość, dlatego nikt nie może dysponować nim w spo54

55

56

57

J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1978, s. 198. Można zatem stwierdzić, że nie wychowuje się dziecka, które kiedyś będzie człowiekiem, ale człowieka, który jest dzieckiem. Zob. D. Okuniewska, Rola Janusza Korczaka w walce o „literaturę nie dla dziecka, które kiedyś będzie człowiekiem, ale dla człowieka, który jest jeszcze dzieckiem”, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku, red.
J. Bińczycka, K. Gorzelok, Katowice 1979, s. 180–186.
M. Kalinowski, Duszpasterstwo młodzieży, w: Duszpasterstwo specjalne, red.
R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 22–23.
W trosce o pełnię wiary – Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995: Deklaracja o przerywaniu ciąży (1974), s. 74; Deklaracja o eutanazji
(1980), s. 141; List J. Ratzingera do o. Ch. Currana (1986), s. 283; Instrukcja
o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (1987),
s. 297.
EV 81. Rodzina jest też podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy
człowiek. W rodzinie trzeba uczyć się szanować prawo człowieka do życia w tym
momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, gdyż to
tworzy podstawę ładu moralnego, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych
dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. Jan Paweł II,
Homilia w czasie Mszy św. w Nowym Targu, dz. cyt.
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sób dowolny. Dlatego też to przede wszystkim na ludzi wierzących,
zwłaszcza na chrześcijanach, spoczywa obowiązek głoszenia Ewangelii życia, które jest darem miłości Bożej i dlatego trzeba je chronić
i ubogacać.58
Ewangelia życia pozwala dostrzec, że między wartościami
etyczno-moralnymi a poszanowaniem życia występuje wyraźna zależność. Jan Paweł II uświadamia młodzieży, że życie, które jest fundamentem wszelkich praw, w dzisiejszym świecie jest szczególnie
zagrożone z powodu szerzenia się mentalności wrogiej życiu, postawy walki z życiem ukrytym w łonie matki i z życiem bliskim naturalnego końca. I to właśnie teraz, gdy dzięki postępowi nauki i medycyny jest możliwa skuteczna ochrona zdrowia i życia, coraz poważniejsze niebezpieczeństwa zagrażają życiu. Żąda się uznania aborcji i eutanazji jako prawa i dopuszczalnego rozwiązania problemów
osobistych i społecznych. Mordowanie niewinnych istot nie jest aktem mniej grzesznym ani mniej niszczycielskim tylko dlatego, że jest
dokonywane w sposób legalny i naukowy. We współczesnych metropoliach życie ludzkie – największy dar Boży i podstawowe prawo
każdej osoby, fundament wszelkich praw – często jest traktowane co
najwyżej jako towar, którym można swobodnie rozporządzać, handlować i manipulować.59 Dlatego też wychowanie do szacunku wobec życia musi prowadzić do umiłowania czystej miłości, która jest
zdolna do ofiary i poświęcenia.
e) wychowanie do czystości
– wzbogacanie osobowości o wartości duchowe

Paweł VI nauczał, że rozumne i wolne kierowanie popędami
wymaga ascezy, ażeby znaki miłości, właściwe dla życia małżeńskiego, zgodne były z etycznym porządkiem, co konieczne jest zwłaszcza
dla zachowania okresowej wstrzemięźliwości. Jednakże to opanowanie, w którym przejawia się czystość małżeńska, nie tylko nie przynosi szkody miłości małżeńskiej, lecz wyposaża ją w nowe ludzkie wartości. Wymaga ono wprawdzie stałego wysiłku, ale dzięki jego dob58

59

Deklaracja o Eutanazji, w: W trosce o pełnię wiary (Dokumenty Kongregacji nauki wiary 1966–1994), dz. cyt., s. 142.
Jan Paweł II, Kochana młodzieży, Warszawa 1997, s. 135.
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roczynnemu wpływowi małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją
osobowość, wzbogacając się o wartości duchowe. Opanowanie to przynosi życiu rodzinnemu obfite owoce w postaci harmonii i pokoju oraz
pomaga w przezwyciężaniu innych jeszcze trudności: sprzyja trosce
o współmałżonka i budzi dla niego szacunek, pomaga także małżonkom wyzbyć się egoizmu, sprzeciwiającego się prawdziwej miłości
oraz wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialności. A wreszcie dzięki
opanowaniu siebie rodzice uzyskują głębszy i skuteczniejszy wpływ
wychowawczy na potomstwo (…).60
Jan Paweł II, przypominając tę naukę swego poprzednika twierdzi, że sprawą pedagogii Kościoła jest, aby małżonkowie przede
wszystkim jasno uznali naukę zawartą w Encyklice Humanae vitae,
jako normatywną dla ich życia płciowego i szczerze usiłowali stworzyć warunki konieczne dla zachowania tych zasad. Pedagogia Kościoła obejmuje całe życie małżeńskie. Stąd zadanie przekazywania
życia powinno być włączone w ogólne posłannictwo całego życia
chrześcijańskiego, które bez krzyża nie może osiągnąć zmartwychwstania. W tym kontekście rozumie się, że z życia rodzinnego nie da
się usunąć ofiary, co więcej, trzeba ją przyjmować sercem tak, aby
doznała pogłębienia miłość małżeńska i stała się źródłem wewnętrznej radości.61
Życie w czystości i wychowanie do czystości stanowią wyzwanie nie tylko dla rodziców. We Wskazaniach dla wychowania
w rodzinie (08 XII 1995), wydanych przez Papieską Radę ds. Rodziny podkreśla się, że środowisko rodzinne jest miejscem normalnym
i zwyczajnym formacji dzieci i młodzieży w nabywaniu i praktykowaniu cnót miłości, umiarkowania, męstwa, a następnie czystości. Rodzina jest rzeczywiście szkołą bogatszego człowieczeństwa, a odnosi się to w sposób szczególny do wychowania moralnego i duchowego, zwłaszcza do problemu tak delikatnego jak czystość (nr 48).
Zakończenie

Poprzez sakrament małżeństwa zadanie wychowawcze rodziców nabiera godności i charakteru powołania, stając się prawdziwą
60
61

HV 21.
FC 34.
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posługą Kościoła. Doniosłość i zaszczytność wychowawczej posługi
rodziców chrześcijańskich jest tak wielka, że św. Tomasz nie waha
się zestawiać jej z posługą kapłańską: Niektórzy krzewią i podtrzymują życie duchowe wyłącznie poprzez posługę duchową. To odnosi się
do sakramentu kapłaństwa; inni czynią to zarówno w stosunku do życia fizycznego, jak i duchowego, co ma miejsce w przypadku sakramentu małżeństwa, w którym mężczyzna z kobietą łączą się, ażeby
wydać na świat potomstwo i wychować je na chwałę Bożą.62
Na koniec można odwołać się do nauczania Jana Pawła II, który twierdzi, że to na zaufaniu do rodziców Bóg oparł odniesienie:
dziecko – rodzice. Na swym zaufaniu, zwłaszcza do matki, Bóg-Ojciec oparł odniesienie: dziecko – matka. (…) Bóg-Ojciec zechciał tak
zabezpieczyć życie dziecka, swój skarb, aby zostało ono już od momentu swego poczęcia powierzone trosce najbliższego z bliźnich dziecka: jego własnej matce. (…) Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na
takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnianiu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego
pierwszorzędnego ich zadania. Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnianie tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać i sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowania może być owocny. Jeżeli wiele dziś (…)
zależy od tego, czy proces wychowania w rodzinie będzie owocny
i skuteczny, to dlatego, że ma to swoje podstawowe znaczenie dla
przyszłości całego narodu, powiedziałbym: dla polskiej racji stanu!63

62
63

FC 38.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. we Wrocławiu (21 VI 1983), 6.
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Wychowanie w rodzinie jako problem pastoralny
Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowawcze młodego człowieka.2 Wychowanie dzieci w rodzinie we współczesnym
świecie wymaga od rodziców szczególnych umiejętności ze względu
na pojawiające się nowe i coraz bardziej skomplikowane problemy
wychowawcze oraz zagrożenia. Niestety przeprowadzane badania na
temat świadomości wychowawczej rodziców ujawniają niedostatki
w przygotowaniu ich do roli wychowawców, dlatego istnieje potrzeba upowszechniania wiadomości z zakresu rozwoju i wychowania
dzieci.3 Istnieje pilna potrzeba pedagogizacji rodziców, czyli popularyzowania wiedzy związanej z rozwojem i wychowaniem dzieci.4
* Ks. dr hab. Adam Skreczko, prof. UKSW, jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną (UKSW) oraz
profesorem Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej na Uniwersytecie
w Białymstoku. Jest redaktorem „Rocznika Teologii Katolickiej Uniwersytetu
w Białymstoku” i autorem licznych publikacji dotyczących małżeństwa i rodziny, a
zwłaszcza wychowania w rodzinie.
2
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,
jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest
tą drogą, od której nie może on się odłączyć: Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się
fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz w wchodzeniu
w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz
niepokojący i bolesny, który potem ciąży nad całym życiem”. Jan Paweł II, List
do rodzin, 23.
3
Por. H. Cudak, Edukacja pedagogiczna rodziców – ważny element systemu polityki prorodzinnej, w: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, Kraków
2000, s. 58–65.
4
„Pedagogizacja rodziców” w literaturze przedmiotu przybiera różne określenia:
„pedagogiczne kształcenie rodziców”, „podnoszenie (kształtowanie) kultury peda-
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Realizatorem kształcenia pedagogicznego rodziców i potencjalnych rodziców jest szkoła. Pomagają jej w tym domy kultury, poradnie pedagogiczne, media, samorządy terytorialne oraz inne instytucje. Niewielu niestety pedagogów zajmujących się tą problematyką
w obecnych czasach wymienia Kościół katolicki.5 Kościół stara się
iść wraz z człowiekiem po tylu różnych drogach jego ziemskiego życia i uważa służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań.6
Kościół katolicki nieustannie realizuje misję wychowawczą wobec
rodziny, o czym świadczą wypowiedzi i działania przedstawicieli Kościoła, duchowieństwa i osób świeckich.7 Kościół niesie rodzinom nadzieję płynącą z Ewangelii i na jej bazie ukształtowany system postulatów wychowawczych. Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę
znajduje się w samym centrum jego pastoralnej działalności.8

5

6
7
8

gogicznej rodziców”. Można jednak te określenia traktować jako synonimy. Por.
R. Bieleń, Kościół Katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, w: J. Stala (red.), Dzisiejsze aspiracje katechezy, Kielce 2005,
s. 388.
Czyni to m.in.: P. Poręba, Pedagogizacja rodziców, „Studia Warmińskie” 6(1969),
s. 423–487; A. Lepa, U podstaw duszpasterskiej pedagogizacji rodziców, „Katecheta” 6(1980), s. 250–255; A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców wyrazem
troski o wychowanie, w: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. 2, Lublin 2003, s. 460–474; R. Bieleń, Kościół Katolicki
w Polsce promotorem podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, art. cyt.,
s. 385–406. H. Cudak opublikował wyniki badań na temat roli Kościoła w pedagogizacji rodziców w naszym kraju: H. Cudak, Rola ośrodków nieszkolnych
w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, Kielce 1997, s. 138–183. Stwierdził tam, że „zagadnienie wpływu Kościoła na współczesne społeczeństwo nie
zawsze było dostrzegane i doceniane przez pedagogów w naszym kraju” (s. 161).
W podsumowaniu natomiast zauważył, że „rola Kościoła jako instytucji wychowawczej w kształtowaniu kultury pedagogicznej jest niezwykle istotna, bo zadania przez nią realizowane w stosunku do dzieci, młodzieży i wspólnot rodzinnych
są planowe, świadome i systematycznie potwierdzane” (s. 183).
Jan Paweł II, List do rodzin 2.
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio 73 (dalej: FC).
Por. M. Przykucki, Inicjatywy duszpasterskie Kościoła na rzecz rodziny, „Znaki
czasu” 5(1987) nr 1, s. 20–38; S. Stefanek, Dokumenty Kościoła o rodzinie, w:
K. Klauza (red.), Rodzina środowiskiem życia, Częstochowa 1994, s. 191–219;
J. Śledzianowski, Kościół katolicki w służbie rodzinie, w: H. Cudak (red.), Wychowanie w rodzinie współczesnej w świetle zagrożeń i wsparcia społecznego,
Piotrków Trybunalski 1999, s. 385–397; A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej, „Rocznik Teologii Katolic-
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W niniejszym opracowaniu przedstawiam zagadnienie roli Kościoła katolickiego w Polsce w podnoszeniu kultury pedagogicznej rodziców. Omówiona zostanie najpierw potrzeba pedagogizacji rodziców, jej niektóre treści oraz sposoby ich przekazywania.
1. Potrzeba kształtowania kultury pedagogicznej rodziców

Na kulturę pedagogiczną rodziców składa się całokształt ich
postępowania z dzieckiem, organizacja życia w rodzinie, jego atmosfera i wytworzony jego styl.9 Stanisław Kawula uważa, że celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych przez podniesienie stopnia ich refleksyjności, wzbogacenie świadomości pedagogicznej, co w konsekwencji poprawia funkcjonowanie rodziny pod względem wychowawczym.10 Pedagogizacja rodziców polega więc na dostarczeniu rodzicom fachowej wiedzy na temat świadomego wychowania dzieci.11
Rodzice powinni uczyć się mądrze wychowywać swoje dzieci, by
wyrosły na odpowiedzialnych ludzi. Pedagogizacja rodziców jest
niezwykle ważna, ponieważ błędy wychowawcze są bardzo trudne
do naprawienia, wobec czego wpływają na całe życie człowieka. Jej
zadaniem jest spowodowanie postępowania rodziców w wychowaniu
przede wszystkim według metod i umiejętności pedagogicznych,
a nie tylko intuicji i tradycyjnych wzorców.
Panuje niestety powszechne przekonanie, że rodzice umieją
wychowywać przez sam fakt, że są rodzicami, sami najlepiej wiedzą,
co jest ich dziecku potrzebne i jak z nim postępować, stąd też nie
potrzeba im cudzej mądrości. To prawda, że rodzice wychowują
w rodzinie przez samo przebywanie ze swoim dzieckiem w bliskim
i jedynym kontakcie uczuciowym i stwarzają mu tak ważną rzeczy-

9

10

11

kiej” UwB 2(2003), s. 41–73; S. Szczerek, Posługa rodzinie w nauczaniu Jana
Pawła II, Sandomierz 2006.
M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, w: M. Ziemska (red.), Rodzina
i dziecko, Warszawa 1986, s. 302.
Por. S. Kawula, Pedagogizacja rodziców, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia
pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 581.
A. Skreczko, Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka, w: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, Kraków
2000, s. 240–246.
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wistość domu. Ale prawdą jest również fakt, że zadania rodzicielskie
wymagają nieporównanie większych przygotowań niż rola wychowawcy sensu stricto. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że wywierają trwały wpływ na swoje dziecko. Przez swoje błędy często
powodują braki wychowawcze u swoich dzieci, które później jest
trudno lub wręcz nie można naprawić. Ważnym więc zadaniem jest
uświadomienie rodzicom najpierw samej potrzeby korzystania z systematycznej pedagogizacji.
Potrzeba pedagogizacji płynie także z potrzeby umocnienia rodziny stającej wobec rozmaitych współczesnych zagrożeń. Lista ich
niestety nieustannie rośnie.12 Chodzi tu nie tylko o obronę przed występującymi zagrożeniami, ale nade wszystko o promowanie przez
Kościół prawdziwych wartości budujących rodzinę i umacniających
ją w ważnej dziedzinie wychowania. Wychowanie w czasach współczesnych staje się sprawą wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Podlega ono uwarunkowaniom wewnątrzrodzinnym, jak: struktura rodziny, płeć, praca zawodowa matek, poziom wykształcenia i religijności oraz uwarunkowaniom zewnątrzrodzinnym, jak: typ społeczno-zawodowy rodziny, bezrobocie, styl życia, akceleracja rytmu życia, zagrożenia ze strony ideologii antypedagogiki, a także miejsce
zamieszkania.
W okresie dokonujących się przemian cywilizacyjnych i kulturowych nastąpiło niepokojące osłabienie wychowawczych funkcji
rodziny. Konsekwencje tych zmian obserwuje się m.in. w zaburzeniach rozwojowych dzieci, w rosnącej patologii środowiska rodzinnego, a również w bardzo częstym zagubieniu i osamotnieniu przeżywanym w rodzinie, szkole, grupie rówieśników, w tłumie innych, równie samotnych osób.
Kościół interesuje szczególnie pedagogizacja rodziców w sferze wychowania religijnego.13 Istnieje wielka potrzeba wsparcia ro12

13

Por. F. Adamski, Współczesne zagrożenia rodziny, „Ateneum Kapłańskie” 87(1995)
nr 516, s. 217–226; L. Mościcka, Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania
rodziny, w: L. Mościcka (red.), Prace pedagogiczne, Wrocław 1991, s. 97–197;
H. Cudak (red.), Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce, Piotrków
Trybunalski 1998.
Por. T. Makowski, Religijno-moralna żywotność współczesnej rodziny polskiej
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dziny przez Kościół, w należytym przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom i podjęciu nowych wyzwań.14 Społeczeństwo polskie stało się
społeczeństwem pluralistycznym, a niemała część jego poglądów
niesie w sobie treści nastawione niechętnie lub wrogo do religii, jak
też samej rodziny. W historii Polski były okresy wzmożonej troski
Kościoła o małżeństwo i rodzinę, szczególnie w zakresie jej życia religijnego. Miało to miejsce wtedy, gdy wzrastała liczba i intensywność zagrożeń. Następowała wówczas mobilizacja sił, szukano odpowiednich metod przezwyciężenia pojawiającego się kryzysu, aby ratować rodzinę.15
Należy wspomnieć w tym miejscu o różnorakich inicjatywach
duszpasterskich podejmowanych w przeszłości przez Kościół katolicki w Polsce dla utrzymania i umocnienia chrześcijańskiego wychowania w rodzinie. Okresem szczególnej mobilizacji i intensywnej
pracy Kościoła na rzecz małżeństwa i rodziny była Wielka Nowenna
Tysiąclecia.16 Ówczesne skupienie uwagi duszpasterstwa na problematyce rodziny w różnych jej aspektach wyrażało się w trosce o życie zgodne z planami Bożymi i zachowanie religijnego, chrześcijańskiego charakteru, bo od tego przecież zależy nie tylko przyszłość
Kościoła i narodu, lecz także zbawienie każdego pojedynczego człowieka. Współczesność rodzi podobną potrzebę.

14

15

16

katolickiej. Refleksje socjologiczno-pastoralne, „Studia Gnesnensia” 3(1977),
s. 109–188; L. Corradini, Wychowanie religijne w rodzinie, „Communio” 2(1982)5,
s. 51–63; K. Bełch, Życie religijne w rodzinie polskiej, „Zeszyty Naukowe KUL”,
24(1981), nr 2–4, s. 43–60; A. Jagiełło, Rodzina a rozwój postaw religijnych,
Wrocław 1987; C. Rogowski, Przekaz wiary w sytuacji współczesnego pluralizmu
religijno-pedagogicznego, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994) nr 513–514, s. 192–202.
A. Jagiełło, Kultura religijna rodziny a postawy religijne członków, „Colloquium
Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”, t. 18–19 (1986–87), s. 281–306.
Por. S. Wierzchosławski, Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej, w: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997, s. 86.
Por. A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę
w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957–1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002.
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2. Prawo Kościoła do wychowywania rodziców

Działalność Kościoła katolickiego w podnoszeniu kultury pedagogicznej rodziców nazwiemy duszpasterską pedagogizacją rodziców.17 Używamy wyrazu duszpasterska ponieważ jest ona kierowana
przez duszpasterzy oraz katechetów i odbywa się zasadniczo w ramach parafialnej pedagogii duszpasterskiej.18 Na parafii głównie spoczywa zadanie wyrażone w następujących słowach Jana Pawła II:
istnieje pilna potrzeba odtworzenia chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej.19
Kościół ma prawa nadprzyrodzone do wychowywania swych
wiernych. Płynie ono z tytułu: a) misji nauczycielskiej, zleconej przez
Chrystusa w słowach: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przekazałem (Mt 28, 19); b) misji zbawiania dusz, czyli macierzyństwa duchowego. Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony
(Mk 16, 16).20 Wiele razy na ten temat wypowiadał się Kościół katolicki w swoich dokumentach głównie począwszy od wieku XIX, poprzez Sobór Watykański II, aż do czasów obecnych. Wśród różnych
znaczeń samego pojęcia wychowanie w Kościele, na czoło wysuwa
się dziś rozumienie tego terminu jako wzrastania w pełnię człowieczeństwa, w pełnię życia. Pełnię tę ma człowiek z Boga, w Chrystusie, za pośrednictwem Ducha Świętego.21 Kościół ma wspomagać rodzinę, pierwsze środowisko wychowawcze, w realizacji tej pełni. Jest
powołany nie tylko do świadczenia pomocy rodzicom w ich
osobistym uświęceniu, ale również w wychowaniu religijnym dzieci.

17

18

19
20
21

Historyczny przebieg tej troski oraz jej formy ukazuje R. Bieleń, Kościół Katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, art. cyt.,
s. 390–405.
Określenie to stosuje m.in.: A. Lepa, U podstaw duszpasterskiej pedagogizacji rodziców, „Katecheta” 6(1980), s. 250–255. O „duszpasterskim wymiarze wychowania” mówi J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa
młodzieży, Lublin 2001, s. 110–114.
FC 42.
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 106.
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 108.
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Wspomniane prawo Kościoła do wychowania zarówno religijnego, jak też czysto ludzkiego, jest na ogół właściwie rozumiane
i przyjmowane przez chrześcijan.22 Nie zawsze jednak należycie
współpracują podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina i szkoła z Kościołem w realizacji tego prawa, co jest niewątpliwie jedną
z przyczyn dezorientacji wychowanków w świecie wartości i zagubienia w życiu.
Celem podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców jest usprawnienie wychowawczej działalności rodziny oraz jej dobrego
funkcjonowania. J. Wilk wymienia cztery elementy tak pojętej pedagogizacji rodziców. Jest nią: 1) świadomość wychowawcza, z którą
ściśle związana jest odpowiedzialność; 2) umiejętność nawiązywania
relacji wychowawczej; 3) wiedza pedagogiczna, której syntezą są zasady pedagogiczne; 4) umiejętność stosowania metod i środków wychowawczych.23
3. Treści duszpasterskiej pedagogizacji rodziców

Po ukazaniu fundamentu powołania wychowawczego Kościoła i celu pedagogizacji zajmiemy się treściami, które winny być
przekazywane rodzicom w ramach duszpasterskiej pedagogizacji, aby
potem poszukać najskuteczniejszych sposobów realizacji tego zadania. Ze względu na ograniczone ramy tego opracowania weźmiemy
pod uwagę jedynie niektóre aspekty szerokiego i złożonego procesu
pedagogizacji.
A. Świadomość zobowiązań płynących z sakramentu małżeństwa

Ojcostwo i macierzyństwo są nie tylko sprawą ludzkiej wolności, ale przede wszystkim aspektem powołania wpisanego w miłość małżeńską, przeżywanego ze szczególną odpowiedzialnością wobec Boga za przyjęcie dzieci jako Jego daru.24

22

23
24

Por. R. Murawski, B. Duszyński, Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego
posłannictwa Kościoła, „Seminare” 6(1983), s. 205.
Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 78–85.
Por. R. Sztychmiler, Pojęcie małżeństwa chrześcijańskiego, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1–2(1991–92), s. 29–52.
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Małżonkowie chrześcijańscy poprzez sakrament małżeństwa,
zostali powołani do rodzicielstwa, czyli współpracy z Bogiem w jego
stwórczym dziele, jakim jest dziecko.25 Trzeba rodzicom chrześcijańskim zdecydowanie przypominać, że nie są panami życia, ale sługami Bożych zamiarów.26 Świadomość tego posłannictwa pomaga
im poświęcić się dziełu wychowania dzieci z ufnością i poczuciem
odpowiedzialności wobec Boga za troskę o wzrost dziecka Bożego.27
Rodzice więc mają obowiązek wprowadzenia dziecka w nadprzyrodzoną rzeczywistość, potencjalnego nawiązywania i rozwijania kontaktu z Bogiem. Rozwój moralny i religijny dziecka powinien stanowić istotną rolę w procesie wychowawczym. Niestety jednak, w obecnych czasach rozwój ten schodzi na plan dalszy, a rodzice więcej
uwagi poświęcają rozwojowi umysłowemu i fizycznemu, zaniedbując rozwój duchowy.
Odpowiedzialne rodzicielstwo jest jednym z głównych zadań
małżeństwa. Potrzeba odpowiedzialności w dziedzinie rodzicielstwa
może być w pełni zrozumiana tylko w świetle Objawienia. Prawda
o rodzicielstwie została objawiona „od początku” przez fakt, że była
umieszczona w samym centrum stworzenia. Właśnie w tajemnicy
stworzenia Bóg jawi się jako Ojciec każdego życia, a rodzicielstwo
człowieka jawi się jako misja współpracy ze stwórczym aktem Boga,
który sprawił, że człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Ta prawda winna być uznana przez człowieka w duchu Maryi i Józefa, czyli
w posłuszeństwie wiary. Wzór Maryi i Józefa pozwala twierdzić, iż
odpowiedzialne rodzicielstwo małżonków wszystkich czasów znajduje swój początek i swoje kryterium prawdziwości w pierwszym ar25

26

27

„W sakramencie małżeństwa rodzice otrzymują łaskę i zadanie chrześcijańskiego
wychowania swoich dzieci, wobec których świadczą i którym przekazują równocześnie wartości ludzkie i religijne.” Jan Paweł II, Christifideles laici, 62.
Por. J. Nagórny, „Ewangelia życia” wobec „kultury śmierci”, w: A. Młotek,
T. Reroń (red.), Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki „Evangelium vitae”,
Wrocław 1995, s. 168–169.
Warto w tym miejscu przywołać słowa etyka: „Rodzą, Jego [Boga] i swoje
dziecko – wraz z Nim, w akcie samooddania! Baczność zatem! Decydując się wstąpić na szlak «przyjścia Pana», transitus Domini” . T. Styczeń, Dar życia i Jego
Dawca, w: K. Majdański (red.), Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum,
Lublin 1991, s. 73.
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tykule wiary: Wierzę w Boga Ojca i Stworzyciela.28 W tym duchu
należy troszczyć się nie tylko o fizyczne poczęcie i narodzenie dziecka, ale i duchowe.
Rodzice ustawicznie kształtują swą osobowość w trakcie realizacji powołania rodzicielskiego. Przyjście na świat dziecka jest ogromnym wyzwaniem dla małżonków. Muszą bowiem wejść w pełnienie
nowej roli społecznej, roli matki i ojca, a każda zmiana roli społecznej jest trudna i wymaga przygotowania. Role rodzicielskie są rolami
żywicieli, opiekunów i wychowawców, przewodników duchowych.
Każdy z tych elementów jest tak samo ważny. Pominięcie któregokolwiek z nich wpływa zawsze negatywnie na harmonijny rozwój
dziecka. Dlatego zrozumiałe jest skupienie uwagi duszpasterskiej pedagogizacji rodziców głównie na wymiarze duchowym, ale bez pomijania i lekceważenia pozostałych sfer.
Współcześnie role matki i ojca są komplementarne i rodzice
zamiennie wykonują zadania opiekuńcze i wychowawcze. Wspomniane role komplementarne wiążą się przede wszystkim z płcią oraz
kształtowaniem się podstaw biologicznych i społecznych ról męskich i kobiecych. Od męskiej roli ojca oczekuje się więc dzielności,
siły, zaradności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zadania, czuwania nad przestrzeganiem norm moralnych, społecznych,
stwarzania oparcia emocjonalnego i materialnego dla żony i dzieci.
Od kobiecej roli matki oczekuje się zaś ekspresji uczuć, ciepła, wyrozumiałości, życzliwości, zrozumienia, zaspokajania potrzeb innych, tworzenia atmosfery rodzinnej, wprowadzania dziecka w tradycję. Podobnie w sferze wychowania religijnego każde z rodziców
ma swoją ważną i komplementarną rolę.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest nastawienie rodziców do swego powołania rodzicielskiego, do roli rodzicielskiej. Kształtowanie
się stosunku do dziecka, wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich jest efektywne wtedy, kiedy każde z rodziców akceptuje się
w tej nowej roli rodzicielskiej, kiedy mają przeświadczenie o ważności tej roli w rodzinie, Kościele i społeczeństwie, kiedy w pełni
28

Por. A. Skreczko, Jezus i Maryja przyjmują Chrystusa w rodzinie. Paradygmat
dla współczesnej rodziny, „Salvatoris Mater” 6(2004)4, s. 78–93.
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identyfikują się z tą rolą i mają świadomość, że pełnienie tej roli to
realizowanie celów rodziny jako całości.
Istotną sprawą jest praca rodziców nad sobą, w celu kształtowania osobowości według wybranego wzoru, co w pedagogice określa się procesem personalizacji. U ludzi dorosłych jest to głównie
własna praca formacyjna, wymagająca wysiłku i systematyczności,
wspierana pomocą Bożej łaski, pracą ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła, stanowiąca oddziaływanie formacyjne przez całe ich
życie.
B. Wiedza o dziecku

Znajomość dziecka, tak nieodzowna dla jego prawidłowego
wychowania, jest rzeczą niełatwą. Dotyczy ona wszystkich jego procesów rozwojowych, czyli zachodzących w nim zmian progresywnych, wymagających zrozumienia ze strony rodziców. Nie znający
tych prawidłowości rodzice są narażeni na popełnianie poważnych
błędów wychowawczych, biorąc często normalne objawy rozwoju za
wypaczenia.
Znajomość dokładna faz rozwoju dziecka, liczenie się z ich
prawami i prawidłowościami, pozwoli rodzicom w porę rozpoznawać czy dziecko rozwija się normalnie, czy też jest opóźnione
w rozwoju i wymaga stosowania odpowiednich środków zaradczych.
Wyodrębnienie różnych jakościowo okresów rozwojowych
człowieka zakłada określoną koncepcję rozwoju jego religijności
i wpływa na strukturę przeżyć religijnych, mechanizmy rozwoju,
a przede wszystkim na prawidłowość przeobrażeń, zachodzących
w poszczególnych okresach. Dobra znajomość poszczególnych okresów religijności pomaga w podejmowaniu odpowiednich działań
wychowawczych, w tym wychowania modlitewnego dostosowanego
do poziomu rozwoju religijnego.
Rodzice mają odpowiedzialnie podchodzić do pytania: na kogo winni wychowywać swoje dziecko? Wychowanie polega na harmonijnym ukształtowaniu osoby w zakresie jej wrodzonych właściwości fizycznych, intelektualnych, społecznych, moralnych i reli-

130

WYCHOWANIE W RODZINIE JAKO PROBLEM PASTORALNY

gijnych.29 Kształtowanie to powinno zmierzać do celu ostatecznego
człowieka, uwzględniając dobro społeczeństwa i Kościoła.30 W praktyce codziennej rodzice celowość wychowania sprowadzają często
do ogólnikowego postulatu wychowania dziecka na uczciwego człowieka czy dobrego katolika. Jednak nie zawsze podkładają pod te
pojęcia właściwe treści. Rodzice wyrażają pragnienie, będące zarazem jakby programem wychowawczym, aby np. syn w przyszłości
nie kradł, nie pił, nie utracił wiary. Sytuacja taka wymaga od duszpasterzy i katechetów nauczenia rodziców należytego rozumienia
ideału wychowania chrześcijańskiego31, który w sferze codziennej
praktyki stałby się dla rodziców modelem całej ich pedagogii. Ideał
wychowania stanowi podstawowy punkt odniesienia do ustalenia poprawności oddziaływań wychowawczych podejmowanych w następstwie jego przyjęcia.
Ideałem chrześcijańskiego wychowania jest osiągnięcie pełni
człowieczeństwa. Tak więc kościelna nauka o wychowaniu może być
ujęta w ramy pedagogii wiary, wiążącej człowieka z Bogiem i z ludźmi w osobie Jezusa Chrystusa. Cechy idealnego chrześcijanina nakreśla wyraźnie soborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Gravissimum educationis. Jest nim człowiek nowy, żyjący w sprawiedliwości i świętości prawdy i doskonały na miarę wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4, 13), a ponadto gotowy do współdziałania
w chrześcijańskim kształtowaniu świata – dla dobra całej społeczności (por. DWCH 2). Idealny chrześcijanin wrażliwy jest na
aktualne potrzeby i oczekiwania Kościoła – zarówno w skali swojej
parafii, jak i całego partykularnego Kościoła w Polsce. Cechy chrześcijanina doskonałego współtworzą na użytek wychowania współczesny model osobowości. Z pomocą rodzicom spieszy tu teologia,
która w rozważaniach nad człowiekiem nie ogranicza się do pytania,
29

30

31

Por. P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, w: F. Adamski (red.), Miłość,
małżeństwo, rodzina, Kraków 1981, s. 411–428.
Por. T. Sikorski, Rodzina jako źródło kształtowania człowieka. Od myśli Karola
Wojtyły do nauczania Jana Pawła II, „Chrześcijanin w Świecie” 12(1980)10,
s. 18–28.
Por. J. Przybyłowski, Wychowanie chrześcijańskie – pełny rozwój osoby ludzkiej,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2(2005), s. 71–97.
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jakim on jest? lecz idąc dalej, wskazuje na ludzkie możliwości
i udziela pewnej odpowiedzi na pytanie: kim człowiek może się stać?
Odwoływanie się w ramach pedagogizacji do ideału wychowania chrześcijańskiego ułatwi rodzicom nie tylko bliższe poznanie
tego ideału i podporządkowanie mu ogółu działań wychowawczych,
lecz ponadto pozwoli im znacznie pogłębić świadomość pedagogiczną, kształtując w nich ducha odpowiedzialności za dzieło wychowania z wszystkimi jego skutkami i konsekwencjami.
C. Wiedza o rodzicach jako wychowawcach

Informacja tylko o dziecku jest zaledwie cząstką wiedzy, jakiej wymaga wychowanie dziecka. Dziecko jest często takie, jakimi
są jego rodzice. Dlatego znajomość samych siebie u rodziców jest
ważna dla prawidłowego wychowania dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach jego rozwoju. Rodzice są wówczas dla dziecka największym autorytetem. Dziecko patrzy na świat, wartościuje rzeczy
i ludzi przez pryzmat widzenia rodziców.32 Powinni oni starać się
usilnie tworzyć w rodzinie wspólnotę życia i miłości.33
Rodzice dzięki pedagogizacji powinni uświadomić sobie swoją odrębność psychiczną. Ta inność przejawia się np. w poczuciu
własnej wartości. Kobieta przeżywa swoją wartość w kategoriach
estetycznych i moralnych, mężczyzna natomiast o wiele bardziej
w poczuciu swej siły i sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej oraz w konkretnych osiągnięciach, życiowych.34 Inne też mają
motywy podejmowania wszelkich wysiłków. Kobieta adresuje swój
wysiłek do konkretnego odbiorcy i jest uczuloną na reakcję tegoż
odbiorcy. Mężczyzna natomiast zabiega o samo dzieło i nawet nie
uznany przez innych jego wysiłek nie odbiera mu radości pracy
i tworzenia. Mężczyzna przeżywa bardziej sprawy zewnętrzne, sprawy świata.35
32
33
34
35

Por. E. Sujak, Małżeństwo, Katowice 1991, s. 6.
Por. K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, Poznań–Warszawa 1983.
Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 88–89.
Por. B. Mierzwiński, Istotna rola mężczyzny we wspólnocie życia rodzinnego.
Studium teologiczno-pastoralne, Wrocław 1988.
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Potrzebne jest wypracowanie przez rodziców pozytywnego
spojrzenia na małżeństwo, akceptacja własnej płci oraz odpowiednie odniesienie do płci odmiennej.36 Rodzice też muszą w ramach
pedagogizacji dowiedzieć się o potrzebie ustawicznego wzbogacania
swej osobowości, bowiem o sukcesie wychowania dziecka decyduje
przede wszystkim bogactwo osobowości rodziców.
Także wysoki poziom moralno-religijny rodziców jest najlepszą gwarancją duchowego rozwoju ich dziecka.37 Ten odpowiedni
poziom moralno-religijny rodzice mogą osiągnąć przez ustawiczne
kształcenie religijne, które w dzisiejszych czasach realizuje m.in. katecheza dorosłych.38 Właściwy poziom duchowy rodzice osiągają wtedy, gdy wypełnianiem obowiązków wynikających z wiary dadzą wyraz swoim przekonaniom religijnym.
U rodziców wymagana jest świadomość wychowawcza, która
pozwoli im dostrzec wielkie obowiązki wobec dziecka. Dziecko nie
jest dla rodziców i nie może być ich zabawką, ale rodzice są dani
przez Boga dla dobra dziecka. Stąd mają się troszczyć o jego rozwój,
postęp i przyszłość, o dobro doczesne i wieczne.39
Rodzice wychowują nie tyle wtedy, kiedy mówią do dziecka
i informują je jak ma postępować, co raczej swoim przykładem.
Zarówno na samą strukturę życia rodzinnego jak i na stosunki międzyosobowe w rodzinie wpływają właściwości osobowościowe rodziców. Jedne z nich mają wpływ dodatni, korzystny, a inne ujemny,
destruktywny. Ważne jest nie tyle to, co rodzice mówią, ale jak sami
postępują, jak się odnoszą do siebie i do dziecka. To zaś z kolei zależy od wielu czynników, takich jak: struktura ich życia małżeńskiego, cechy osobowości, postawy, stosunek uczuciowy do dziecka, itp.
36

37

38

39

Por. B. Mierzwiński, Szczęście w małżeństwie – mit czy rzeczywistość? „Katecheta” 41(1997)3, s. 182–184.
Por. S. Kunowski, Rola wychowania moralnego w rodzinie chrześcijańskiej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 14(1971)1, s. 59–69; tenże, Proces rozwoju moralnego, w:
W służbie Ludowi Bożemu, red. J. Bejze, Poznań–Warszawa 1983, s. 224–239.
Por. H. Lombaerts, Poszukiwanie współczesnych modeli katechezy dorosłych, w:
E. Osewska, J. Stala (red.), Drogi katechezy rodzinnej, Poznań 2002, s. 127–140.
Por. Z. Grocholewski, Prawa dziecka a dobro dziecka, w: J. Wilk (red.), Stulecie
dziecka – blaski i cienie, Lublin 2003, s. 55–72.
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Rodzice wychowują głównie przez swoją osobowość, poprzez
jej właściwości, ale nie tylko przez nie. Wszak nie są oni tylko automatami, bardziej lub mniej udanymi, ale są ludźmi, którzy świadomie mogą czegoś chcieć, mogą zmieniać swoją świadomą wolą to,
co im się nie podoba, a co leży w ich mocy. Mogą zmieniać siebie,
korygować swoją osobowość, pozbywać się wad, nabywać cnoty,
słowem dokonywać u siebie zmian na lepsze.
Aby dziecko skutecznie wprowadzić w życie religijne, wymaga się od rodziców autentyczności, szczerości i prawdy. Zdarza
się czasem, że rodzice czują się niekompetentni jako osoby świeckie
do rozmawiania o Bogu i zostawiają dzieciom swobodę wyboru, gdy
dorosną. Odmiennie postępują inni rodzice, którzy zmuszają dzieci
do religijnych praktyk, stając się dla nich jedynym autorytetem w tej
dziedzinie. Jednak obydwa te sposoby są niedobre, ponieważ dziecko
nie może wybierać, kiedy nie zna religii, jak też rodzice nie mogą
być dla dziecka wzorem ostatecznym. Również dziecko może, poprzez swoją ciekawość i zadawanie pytań odnośnie do religii, wpłynąć na wzrost wiary rodziców.
D. Wiedza o wychowaniu

Umiejętność wychowania, jak zresztą każda umiejętność, wymaga pewnych wiadomości jak też i stosowania ich w poszczególnym przypadku. Wymaga ona wielu wiadomości o dziecku z dziedziny jego rozwoju fizycznego i psychicznego.
Rodzice powinni sobie zdawać sprawę z tego, czym jest samo
wychowanie. Na pewno nie jest ono tresurą odbywaną tylko przy pomocy nagród i kar, ale jest procesem, serią zmian zachodzących
w wychowanku przy współudziale obydwóch stron, wychowującej
i wychowywanej. Jest internalizacją wzoru wychowawczego, społecznego i kulturowego. Wzór ukazywany tylko słowami wychowawcy,
ale przez niego nie realizowany, nie może zapuścić korzeni w osobowość wychowanka. Jest wtedy wzorem martwym. W procesie wychowawczym obydwie strony są aktywne, obydwie realizują wspólny ideał, z tą różnicą, że strona wychowująca daje przykład, jak to
należy czynić.
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Wychowanie religijne zmierza do tego, aby dziecko trwale
zespoliło się z Bogiem, aby żyło w łasce poprzez poznanie Go,
przeżywanie miłości i dawanie o Nim świadectwa życia. Chodzi o to,
aby wykształcić w dziecku obraz Boga kochającego, który daje poczucie bezpieczeństwa. To poznanie, przeżywanie i wyrażanie Boga
w życiu zależne jest od psychicznych możliwości dziecka, które rozwijają się w nim stopniowo. Dlatego rodzice winni kierować się stosunkiem przychylności wobec swojego małego dziecka, uważając je
za cząstkę nie tylko swoją, ale też za wartościową cząstkę społeczeństwa i Ludu Bożego.
Rodzice mają dwa podstawowe obowiązki wobec własnych
dzieci: urodzenia i wychowania.40 Od nich wymagana jest świadomość wychowawcza, która pozwoli im dostrzec wielkie obowiązki
wobec dziecka. Papież Jan Paweł II, w Liście do Rodzin (n. 16), odpowiadając na pytanie: na czym polega wychowanie? stwierdza, że
jest ono obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Tak więc wychowanek, zgodnie z tym stwierdzeniem, staje się
również podmiotem, a nie tylko przedmiotem oddziaływań wychowawczych. On także obdarowuje, czyli wychowuje swego wychowawcę. Relacja wychowawcza ma więc być dwupodmiotowa41, choć
wiodąca rola pozostaje po stronie dorosłego.
Ważne jest dla rodziców, jako wychowawców, aby wejść
w początkowe zagadnienia wychowawcze i uświadomić sobie, że takie zagadnienia i problemy istnieją, i w ten sposób obudzić u siebie
pewną refleksję wychowawczą. Dzięki wychowaniu człowiek staje
się tym, kim jest, dobry lub zły. Mówi się, że okoliczności czynią
człowieka takim, jakim jest, ale wśród nich najważniejszą okolicznością jest właśnie wychowanie. Wypada więc zastanowić się nad
tym, czym ono właściwie jest, ku czemu zmierza i jak należy wychowywać?
Nie ze wszystkimi dziećmi postępuje się w ten sam sposób,
a wybór metod i środków adekwatnych do poszczególnych warunków rozwoju każdego z nich i poszczególnych jego właściwości psy40
41

Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 416.
Por. A. Skreczko, Znaczenie dwupodmiotowej relacji w wychowaniu dziecka,
„Studia nad Rodziną” 4(2000)1, s. 123–129.
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chicznych nosi na sobie oznakę bogactwa, poziomu i charakterystycznych cech wychowawcy, jego wnikliwości wychowawczej.
Nie można oczywiście wyuczyć się wychowania raz na zawsze, bo jego proces znajduje się w ustawicznym rozwoju. Niemniej
jednak istnieją pewne warunki jego rozwoju, wewnętrzne i zewnętrzne, obecne zawsze, których znajomość jest nieodzowna dla wychowawcy, jak też i pewne zasady ogólne i pewien zespół ogólnych
metod, których znajomość nie może być pominięta i zlekceważona
w wychowaniu. Dlatego też mówiąc o sztuce wychowania, nie możemy zapominać o tym, że jest ono także umiejętnością.
Dla rozwoju religijnego dziecka ważne znaczenie ma modlitwa rodzinna, w której biorą udział rodzice i dzieci, gdyż to w niej
Chrystus obiecał swą obecność (por. Mt 18, 19n.). Poza modlitwą
istotne znaczenie ma też stopniowe wprowadzanie dziecka w uczestnictwo we Mszy św., oraz uczynki miłości i dobroci wobec innych
ludzi, a także rozmawianie o religii i Bogu. To, co mówi się małemu
dziecku o Bogu musi być tak formułowane, aby później nie potrzeba
było odrzucać i zmieniać, ale tylko uzupełniać i poszerzać.42
Jednym z błędów, występujących w wychowaniu religijnym
ze strony rodziców jest oddzielenie wiary od życia. Nie powinni oni
zachowywać się tak, jakoby ich religijność wyczerpywał tylko
pacierz i Kościół, a życie nie miało nic wspólnego z wiarą. Ważną
rzeczą jest, aby dzieci widziały i czuły, że w codziennym życiu
rodziców obecny jest Bóg. Rodzice powinni starać się, głównie przez
przykład, pokazywać dzieciom i młodzieży, że wiara to nie dodatek
do życia, ale to czynnik wprowadzający ład i celowość w całe działanie człowieka – poczynając od zabawy, odpoczynku i pracy – a kończąc na uczestnictwie w sakramentach.
Szczególnego omówienia wymaga stosowanie metod i środków w wychowaniu dziecka przez rodziców. Ponieważ każde z nich
stosuje swoiste metody wychowania, należy informując ich, ogólnie
powiedzieć o metodach właściwych i niewłaściwych. Metoda właściwa winna uwzględniać możliwości dziecka w danym okresie jego
rozwoju, jak też wymagania stawiane mu przez rodziców, oddziału42

E. Wójcik, Trzeba kochać, żeby żyć, Warszawa 2000, s. 280.
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jących pozytywnie i wyzwalająco na aktywność dziecka. Z metodą
pozytywną łączy się metoda zapobiegania, profilaktyczna, metoda
usuwania okazji niebezpiecznych dla dziecka. Należy przy tym dziecku spokojnie wyjaśnić i tłumaczyć powód, dla którego nie wolno
czegoś czynić, a dlaczego należy czynić inaczej. Należy także rodziców przestrzec przed metodami niewłaściwymi, jak: nieznajomość możliwości dziecka i stawianie mu nadmiernych wymagań lub
też przez stosowanie nadmiernego liberalizmu, lub też przez stosowanie ciągłych nakazów i nagan powodujących zahamowania jego
aktywności, bądź stosowanie nakazów i zakazów bez wyjaśnień tam,
gdzie dziecko już czuje tego potrzebę. Rodzice chrześcijańscy, wśród
metod i środków naturalnych, dysponują także środkami nadprzyrodzonymi. Mają sami korzystać i zachęcać dzieci do słuchani i czytania słowa Bożego, uczestnictwa w sakramentach.
Rodzice nie mogą swemu dziecku dać wiary, mogą jednak
promieniować wiarą i to stwarza w potomstwie gotowość do wiary,
jakkolwiek ta gotowość nie u wszystkich jest jednakowa. Dzieci
łatwo wyczuwają, jakie znaczenie dla rodziców ma istnienie Boga
i że jest Ktoś, komu ufają nawet w najtrudniejszych momentach
swego życia. Bywa czasem i tak, że poprzez działanie łaski, Bóg sam
wewnętrznie pociąga dziecko ku wierze, nawet jeśli rodzice są niepewni lub niewierzący. Celem wychowania religijnego jest nie tyle
przekazanie wiedzy i wprowadzenie w zasady religijnego życia, choć
odgrywają one duże znaczenie, ile miłość do Boga i bliźnich i trwała
chęć do życia w obecności Boga. Religijność przekazuje się najlepiej
metodą jakby zapalania świecy od już płonącej.
4. Sposoby pedagogizacji

Ważną rzeczą jest wiedzieć nie tylko co należy czynić? ale jak
czynić? przy pomocy jakich metod i środków? Kształcenie rodziców
pozostaje dla Kościoła ciągle jeszcze nowym terenem działalności.
Nieustannie powraca pytanie: jakimi drogami Kościół ma iść? Duszpasterze i katecheci, włączeni w proces pedagogizacji rodziców, powinni uczynić przedmiotem stałej refleksji i wnikliwych dociekań nie
tylko treść, ale i sposoby pedagogizacji. Korzystać przy tym po-
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winni z doświadczenia pedagogów praktyków. Pedagogika rodziny43,
pedagogika dorosłych44, katecheza dorosłych45, jak też katecheza rodzinna46, wypracowała pewne metody pracy z dorosłymi, które należy uwzględnić w procesie wychowania rodziców. Jeśli Kościół chce
wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, a musi to zrobić, by rzeczywiście nieść pomoc, powinien podjąć wysiłek organizowania kontaktu z rodzinami. Nie można bowiem zapominać, że
wszelka praca duszpasterska, a także cała praca kształceniowa, jest w
gruncie rzeczy tylko propozycją.
Pedagogizacja rodziców jest częścią ogólnego procesu kształcenia dorosłych i słusznie traktuje się je jako bodziec do dalszego samokształcenia. Jak oceniają pedagodzy, specjaliści z omawianej
dziedziny, doskonalenie rodziców pod względem pedagogicznym
w naszym kraju jest dość zaniedbane i realizuje się je połowicznie,
dorywczo i to głównie drogą inicjatywy różnego rodzaju instytucji
społecznych, w tym także parafii.47 Obie strony współpracujące muszą dołożyć wysiłku i wzajemnie się wspierać, by osiągnąć wyznaczony cel. Niestety, w kręgach kościelnych pokutuje błąd, polegający na bezskutecznym przenoszeniu metod wychowania dzieci
i młodzieży do pracy z dorosłymi.
Czas realizacji doskonalenia rodziców powinien przypadać na
taki dzień i taką porę, które by zapewniły największą frekwencję.
Wydaje się, że najodpowiedniejsza byłaby niedziela; czy każda, czy
43

44

45

46
47

Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002; S. Kawula,
J. Brągiel, A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 1998, s. 317–318.
Por. O Czerniawska, Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne, Warszawa
1970; W. Szewczyk, Uczenie się dorosłych, w: Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy, red. W. Okoń, Warszawa 1979, s. 91–103; J. Nowak, A. Cieślak,
Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie, Warszawa 1982; L. Turos, Andragogika ogólna, Siedlce 1993; T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa 1992.
Por. K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002; M. Majewski, Aktualne wyzwania katechetyczne, Kraków 1997.
E. Osewska, J. Stala (red.), Drogi katechezy rodzinnej, Poznań 2002.
Por. S. Kawula, Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju
i wychowania młodego pokolenia, w: S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.),
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 1998, s. 317–318.
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co druga w miesiącu, to już zależeć będzie od programu ułożonego
przez miejscowych duszpasterzy. Wiadomo jednak, że trzeba wybrać
któreś z nabożeństw w niedzielę, najbardziej dogodne dla rodziców
i z nim powiązać konferencję o wychowaniu. Najpierw należy przygotować rodziców do takich konferencji drogą przekonania ich
o potrzebie i konieczności pedagogizacji, a następnie rozpocząć cykl
konferencji realizujących ją. Należy pamiętać, że będą i tacy spośród
rodziców, którzy nie przyjdą; jeśli jednak należą do wspólnoty parafialnej, trzeba ich indywidualnie zaprosić, a kiedy i to nie poskutkuje, trzeba ich odwiedzić i nawiązać z nimi kontakt w sposób delikatny i życzliwy, bez robienia im wyrzutów. Chodzi bowiem o to,
ażeby możliwie wszystkich rodziców objąć informacją pedagogiczną.
Należy dążyć do tego, aby informacje o dziecku, rodzicach,
o tym co należałoby przekazać dziecku oraz o samym procesie wychowawczym, nie były przekazywane dopiero rodzicom, ale już kandydatom na przyszłych rodziców, czyli dorastającej młodzieży. Wydaje się też, że w konkretnej pracy pedagogizującej już etap wstępny
kształcenia rodziców może odbiegać od powyższej tematyki. Należałoby na początku omawiać tematy aktualne, w miarę możności pokrywające się z zamówieniem społecznym. Natomiast uświadamianie pedagogiczne młodzieży, można realizować w punkcie katechetycznym lub w kościele, w czasie dla niej najodpowiedniejszym. Sposób duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa i obowiązków
rodzicielskich, w tym do wychowania potomstwa, wytyczają w Polsce, instrukcje Konferencji Episkopatu Polski, a zwłaszcza Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Ten ostatni dokument opracowany
przez Radę do Spraw Rodziny i wydany dnia 1 maja 2003 r., jest
wynikiem ustawicznej troski Kościoła w Polsce o małżeństwa i rodziny, podejmowanej od kilkudziesięciu lat. Zbiera on i porządkuje
zasady i praktyki stosowane w tym duszpasterstwie od dawna oraz
proponuje nowe rozwiązania. Podstawowy wysiłek skierowany jest
na to, by małżeństwa i rodziny były prawdziwie chrześcijańskie. Znaleźć w nim można konkretne wskazówki do pracy wychowawczej
z rodzinami, mówi m.in. o poradnictwie rodzinnym: Wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny z jednej strony i wobec coraz
trudniejszych wyzwań, stających przed rodzinami z drugiej, należy or139
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ganizować pomoc rodzinom w odpowiednio szerokim zakresie. Jedną
z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom, jest kompetentne poradnictwo rodzinne, łączące fachowość doradców z ich osobistym świadectwem życia Ewangelią.48
Poradnictwo jest ważnym elementem duszpasterstwa. Musi objąć całą strukturę rodziny, wszystkie jej elementy oraz role i funkcje,
a nawet przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Wśród
szerokiego zakresu zadań Katolickiej Poradni Rodzinnej wymienia
się szczególnie: ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, kształtowanie postaw prorodzinnych; nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz problemów wychowawczych i
religijnych.49 Dlatego poradnia, jeśli ma skutecznie pomagać rodzicom w pracy nad wychowaniem dzieci, winna być poradnią nie tylko
dla nich samych, ale i dla ich dzieci. Poradnia powinna im w tym pomóc nie tylko wtedy, gdy się do niej zgłoszą rodzice, ale też wychodzić im naprzeciw. Episkopat poleca, aby w każdej parafii zadbać
o umieszczenie w programie duszpasterskim katechez, głoszonych
systematycznie małżonkom i rodzicom, np. co miesiąc.50 Proboszcz
może, a nawet powinien, co jakiś czas zlecać przeprowadzenie takiego spotkania pracownikom poradni, dobrze przygotowanym do omawiania problemów komunikacji małżonków ze sobą i z dziećmi, do
pomocy w rozwiązywaniu ich kłopotów małżeńskich i wychowawczych, oraz do wspierania ich na drodze chrześcijańskiego życia radą
i świadectwem.
Jeżeli chodzi o inne metody pracy wychowawczej z rodzicami
stosuje się najczęściej: rozmowę indywidualną, odczyt, wykład, pogadankę, film, dyskusję oraz opracowywanie literatury pedagogicznej.51 W pedagogizacji chodzi bowiem głównie o budzenie postawy
rodziców do wytrwałego poszukiwania i celowej nieustępliwej walki
48
49

50
51

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 37.
Por. G. Koszałka, Poradnictwo rodzinne. Organizacja i przygotowanie kadr,
„Sprawy Rodziny” 61–62(2003), s. 111–117.
Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 52.
Por. K. Kotłowski, O pedagogicznym kształceniu rodziców, Warszawa 1968,
s. 129–157.
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o polepszenie sytuacji rodzinnej. A sprawić to może aktywna dyskusja czy pogadanka. W parafialnej i diecezjalnej pedagogizacji rodziców te metody pracy będą prawdopodobnie bardziej skuteczne niż
wykład, odczyt czy konferencja. Innymi sposobami pracy, od dawna
z powodzeniem stosowanymi i przynoszącymi oczekiwane skutki, są
ćwiczenia rekolekcyjne, dni skupienia i nabożeństwa przygotowywane specjalnie dla rodziców.52 Mogą one być związane oprócz stałych,
z góry wyznaczonych terminów, z uroczystością św. Rodziny, dniem
I Komunii św., Dniem Matki itp.
Otwartym zadaniem jest ustalenie, kto ma udzielać informacji
o dziecku, rodzicach czy procesie wychowania rodziców i kandydatów na rodziców? Jak twierdzą niektórzy autorzy, powinny to być
osoby znające zagadnienia zarówno od strony teoretycznej jak
i praktycznej, a jednocześnie cieszące się wysokim autorytetem w danym środowisku. Aby jednak duszpasterstwo rodziny mogło przynosić owoce, powinny się włączyć wszyscy, którzy mają bezpośredni lub pośredni kontakt z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców, propagowana przez Kościół, jest jedną z form pracy duszpasterskiej, dlatego też pracę tę mogą prowadzić, na mocy sakramentu Chrztu i Bierzmowania, nie tylko duchowni, ale i świeccy dobrze do tego przygotowani.53 Winni to być ludzie
o wysokim poziomie etycznym. Do niejednego zadania osoba świecka bywa bardziej pożądana niż duchowna, zwłaszcza w zakresie
medycyny, psychologii czy innej specjalności dotyczącej życia świeckiego. Rozmaitość prelegentów, fachowo przygotowanych, doda powagi i znaczenia samej pedagogizacji, która być może urośnie do
rangi ogólnej i powszechnej.
5. Przygotowanie kapłanów do pedagogizacji rodziców

Staje się konieczne właściwe przygotowanie każdego pasterza
do służby małżeństwu i rodzinie współczesnych czasów. Warunkiem
52

53

T. Kukołowicz, Pedagogizacja rodziców w duszpasterstwie parafialnym, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 15(1965), s. 70–71.
Por. A. Skreczko, Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin
w warunkach współczesnych, „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża”
17(1999), s. 121–134.
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niezbędnym w zrealizowaniu posługi kapłanów wobec małżeństwa
i rodziny jest odpowiednia formacja duchowieństwa. Przygotowanie
do tej posługi musi obejmować w pierwszym rzędzie alumnów seminarium, bowiem okres formacji początkowej wpływa istotnie na późniejsze zachowania księży. Wychowanie do pracy z rodzinami nie
może się jednak zamykać tylko do czasu studiów w seminarium duchownym, ale powinno przybierać charakter formacji permanentnej.
Zwróćmy uwagę na zagadnienie: jakie znaczenie należy nadać
problemom związanym z małżeństwem i życiem rodzinnym w procesie formacji seminaryjnej, jak tez późniejszej stałej formacji kapłańskiej? Odpowiedzi na tak postawiony problem poszukiwał będę
głównie w liście okólnym Kongregacji Wychowania Katolickiego:
Wskazania dla formacji alumnów dotyczące zagadnień małżeństwa
i rodziny, który został poświęcony właśnie tym zagadnieniom.
Wskazania Kongregacji Wychowania Katolickiego zawierają
stwierdzenie: Na pierwszy rzut oka temat, jakim jest małżeństwo
i rodzina nie jest zaniedbywany w studiach kościelnych. (...) Chodzi
więc o przedmioty i tematykę fundamentalne, w pewnym sensie tradycyjne, które istnieją mniej więcej we wszystkich seminariach, chociaż sposób ich przedstawiania jest różny w różnych miejscach.54
I dalej: jednakże, co dzisiaj ma największe znaczenie w tym zakresie,
to nie organizacja materialna, lecz raczej jego jakość i skuteczność
(...) z punktu widzenia dydaktycznego, doktrynalnego i praktyczno-pastoralnego należy wnioskować, że wspomniana materia nie jest
przedstawiana z taką dokładnością i rozmachem, których się wymaga, aby dać Kościołowi pasterzy dobrze przygotowanych do tego rodzaju apostolstwa.55
Małżeństwa i rodziny potrzebują dobrze przygotowanych kapłanów, świętych kapłanów. Z tego względu formacja seminarzystów
do posługi rodzinie musi być gruntowna i obejmować odpowiedni
okres przygotowania56, zaznajamiając alumnów z problematyką ży54

55
56

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania dla formacji alumnów dotyczące zagadnień małżeństwa i rodziny, Watykan 1995, nr 4 (dalej skrót: WMR).
WMR 5.
Por. FC 73.
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cia rodzinnego.57 Albowiem tylko dobrze przygotowani kapłani będą
umieli sprostać różnorodnym i wielorakim wezwaniom, jakie stoją
przed Kościołem, małżeństwem i rodziną. Podstawowym działaniem
umożliwiającym osiągnięcie tak postawionego celu jest nadanie centralnej pozycji problemowi duszpasterstwa rodzin w całokształcie systemu formacyjnego.58
Do seminarium wstępuje zwykle młody mężczyzna wzięty z ludzi. Jest on człowiekiem społeczeństwa współczesnego. Nosi w sobie
zalety i wady tegoż społeczeństwa. Niewątpliwie posiada on żywszy
ideał religijny, pragnienie pozostania kapłanem, poważniejszy stosunek do życia moralnego oraz zapał i gorliwość, ale czy to wszystko
wystarczy dla osiągnięcia dojrzałości, której wymagać będzie wybór
stanu celibatu oraz spełnianie zadań ojcowskich w stosunku do wiernych mu powierzonych?
Troska duszpasterska kapłana o rodzinę wymaga od duszpasterza dojrzałości psychoseksualnej. Jednak obserwujemy nierzadko,
że do seminarium, obok ludzi z autentycznym powołaniem i dobrze
wychowanych, przychodzą inni z wadliwą motywacją, ludzie z widocznym infantylizmem psychoseksualnym. Mają oni te sprawy niejako wyprostować w trakcie pobytu w seminarium. Wydaje się, że
już sama świadomość przygotowywania się do podjęcia czekających
zadań uwrażliwia w szczególny sposób alumna na sprawy związane
z popędem płciowym. Należy zaznaczyć, że celibat jest stanem życia
seksualnego, a nie kalectwem. Kapłan, który miałby konfliktowe
spojrzenie na sprawy płci, a co za tym idzie na sprawy małżeństwa
i rodziny, nie tylko nie spełni właściwie duszpasterskich zadań
względem wiernych, ale też nie przeżyje prawidłowo swojego celibatu. Jeśli seminarium ma pomóc klerykowi w ukształtowaniu się
na dojrzałego mężczyznę, trzeba by tak był prowadzony proces wychowawczy, aby to zadanie zostało dobrze wykonane.
Wskazania Kongregacji nie odmawiają miejsca nowym wykładom w formacji seminaryjne z zakresu problematyki rodzinnej, stwier-

57
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Lumen gentium. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 52.
WMR 65.
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dzając, że ich wybór zależeć będzie od konkretnych miejscowych
uwarunkowań kulturalnych i duszpasterskich.59
Należałoby zwrócić uwagę, aby alumni wybierali tematykę
małżeństwa i rodziny jako przedmiot specjalizacji i pisali z tej dziedziny prace magisterskie, czy też licencjackie.
Poza tymi zaleceniami natury ogólnej znajdujemy we wspomnianym dokumencie wskazówki konkretne i praktyczne. Skupiają się
one na trzech rodzajach formacji: intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej.60 Chodzi o to, aby dorastać nie tylko w sferze intelektualnej
do pracy z rodzinami, ale również osobowościowo. Inaczej mówiąc
potrzebna jest dojrzałość i uporządkowanie spraw związanych
z przeżywaniem własnej płciowości.
Konieczne jest też ukazanie seminarzystom takich problemów,
jak np.: ignorancja religijna, upadek moralności, dominujący wpływ
środków masowego przekazu, wzrost liczby wolnych związków,
trudności w relacjach pomiędzy małżonkami, odrywanie się od tradycyjnych form i spontaniczne powstawanie nowych stylów życia,
problemy wychowawcze w rodzinie.
Istotną też sprawą jest kształtowanie umiejętności posługiwania się odpowiednim językiem i komunikowania się w zakresie omawianych tematów.
Formacja duchownych do pracy z małżeństwami i rodzinami
niesie wymóg systematyczności i ciągłości61, w tym również powiązania z ogólną formacją kapłańską.62 Formacja do pracy z rodziną
59
60

61
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WMR 19.
Por. P. Laghi, Formacja przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych, w: D. Bazyluk, K. Korczak, D. Krawczyk, J. Sz. Szymczak (red.), Dwadzieścia lat nauk o rodzinie. Obchody XX-lecia Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, Warszawa 1995, s. 152–165.
Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie problemów związanych
z małżeństwem i rodziną uzasadniają to w następujący sposób: „Formacja stała
jest zasadniczym i niezastąpionym składnikiem wychowania do apostolstwa rodzin i dlatego musi być systematyczna, prawdziwie skuteczna i skoordynowana
z programem studiów w seminarium”. WMR 60.
Szerzej problem ten omawia: P. Laghi, Być kapłanem dzisiaj, w: T. Huk,
A. Foltańska, (red.), Krzywda i przebaczenie, Kraków 1997, s. 143–152; tenże,
Wyższe seminarium duchowne jako doskonałe miejsce formacji przyszłych kapła-

144

WYCHOWANIE W RODZINIE JAKO PROBLEM PASTORALNY

musi obejmować integralnie trzy płaszczyzny: intelektualną, duchową i pastoralną.63 Akcent wychowawczy powinien być położony na
zrozumienie przez duchownych priorytetu duszpasterstwa rodzin
w Kościele.64
Ponieważ najpełniejszym dokumentem Kościoła omawiającym
wychowanie duchowieństwa do pracy z rodzinami są przedstawiane
tu Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie problemów
związanych z małżeństwem i rodziną, dlatego należy dążyć do dokładnej znajomości tego dokumentu wśród kleru i zabiegać o wprowadzanie jego wskazań w życie.65
Zakończenie

Kończąc omawianie roli Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców pragnę podkreślić, że istotnym zadaniem Kościoła jest wspomaganie życia rodzinnego tak, aby rodzice i dzieci
przeżywali w nim spotkanie z Bogiem, aby Go rozpoznali przez wiarę i aby ona nadawała kształt ich życiu. Stąd rodzą się ogólne zalecenia. Kościół, jeśli chce być otwarty na człowieka, ma obowiązek in-
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nów, w: T. Huk, A. Foltańska, (red.), Krzywda i przebaczenie, dz. cyt., s. 153–169;
tenże, Wyniki wizytacji apostolskiej przeprowadzonej w seminariach diecezjalnych i domach formacji zakonnej w Polsce, „Homo Dei” 4(1993), s. 6–18;
J. Augustyn, Formacja do kapłaństwa dzisiaj. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, „Ethos” 38–39(1997), s. 126–136;
J. Krucina, Formacja stała księży według adhortacji „Pastores dabo vobis”, „Homo Dei” 4(1993), s. 35–45; K. Meissner, Uwagi o przygotowaniu kleryka do zadań apostolskich względem rodziny oraz do życia w celibacie, „Ateneum Kapłańskie” 350–351(1967), s. 164–169.
WMR, s. 4–23.
Przytoczyć można również niektóre wypowiedzi Jana Pawła II: „Należy przeto raz
jeszcze podkreślić pilną potrzebę duszpasterskiej obecności Kościoła dla podtrzymania rodziny. Trzeba podjąć każdy wysiłek, ażeby zorganizować i rozwinąć
duszpasterstwo rodzin, troszcząc się o tę pierwszoplanową dziedzin”. FC 65;
„Kościół (…) uważa służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań”.
List do Rodzin, 2.
Por. P. Laghi, Formacja przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych, w: T. Huk, A. Foltańska, (red.), Krzywda i przebaczenie,
dz. cyt., s. 170–184; J. Buxakowski, Prezentacja dokumentu „Wskazania dla formacji alumnów dotyczące zagadnień małżeństwa i rodziny” i jego percepcja
w polskiej rzeczywistości, „Sprawy rodziny” 39–40(1995), s. 45–56.
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teresować się szczególnie rzeczywistością rodziny. Chodzi przede
wszystkim o uważną obserwację procesów, którym rodzina podlega.
Starać się ją rozumieć i być gotowym odpowiadać na jej pytania
i problemy.
Należy także ożywić formy pomocy rodzinie. W obliczu wielu
trudności, Kościół jako instytucja, jest szczególnie wezwany do służenia pomocą rodzinie, szczególnie w jej roli wychowującej. Ogromnego znaczenia nabierają rozmaite formy przygotowania do małżeństwa, kursy, rekolekcje. Pozwalają one młodym chrześcijanom dojrzalej spojrzeć na drogę która jest przed nimi.66
Kościół ma też nieustannie przypominać, że to na rodzicach
spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za wychowanie dziecka.
Z poczucia tej odpowiedzialności powinno płynąć ich zainteresowanie sprawami właściwego wychowania potomstwa. Zadanie to bowiem jest sztuką wymagającą dużych umiejętności. Rodzice jednak,
nie mogą polegać w tym względzie wyłącznie na swoich zdolnościach wrodzonych. Powinni oni stale doskonalić i zdobywać umiejętności wychowawcze, jak wszelkie inne umiejętności.
W niniejszym opracowaniu starałem się przedstawić sprawę
pomocy rodzicom w zakresie wychowywania potomstwa ze strony
Kościoła. Kościół ma prawo i obowiązek to czynić. Kompetentna
i długofalowa pomoc ma uświadomić rodzicom potrzebę pedagogizacji oraz zapoznać ich z zobowiązaniami płynącymi z zawarcia
sakramentu małżeństwa, przekazać wiedzę o dziecku, o nich samym
jako wychowawcach oraz o wychowaniu. Wiedza ta zapewne zmieniłaby ich stosunek do siebie i dziecka oraz do modyfikacji metod
i środków wychowawczych. Jest to wielka szansa dla rodziców, jak
też dla samego dziecka, a pedagodzy i duszpasterze mogliby po pewnym czasie spodziewać się odnowy rodziny oraz lepszej realizacji rodzicielskiego powołania przez małżonków.
Specyfika pedagogii domu, współczesne jej uwarunkowania
oraz nadzieje, jakie wiąże z rodziną Kościół, wyznaczają duszpasterskiej pedagogizacji rodziców szersze niż dotąd pola zainteresowań
66

Por. J. Bagrowicz, Katecheza wobec problemów małżeństwa i rodziny, „Ateneum
Kapłańskie” 66(1974), nr 395, s. 437–438.
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i twórczej aktywności. Wnikliwa zaś i stała nad tym refleksja pozwala nie zapomnieć, że zadanie pedagogizowania rodziców jest podstawową funkcją katechetycznej misji Kościoła.
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Miejsce teologii pastoralnej w systemie nauk
Nauka nie może być jedynie odtworzeniem faktów, ale zawiera elementy twórcze, które z tych faktów mogą się wywodzić. Jej
treścią jest gromadzenie wiedzy i poznawanie procesów jej powstawania oraz prawideł, którymi się rządzi. Tak rozumiana nauka pozwala człowiekowi lepiej widzieć rzeczywistość, rozwija krytycyzm,
uczy porządkowania, prowadzi do poznania i realizowania w życiu
prawdy.2
Nauka powinna wzbogacać człowieka i służyć jego rozwojowi. Każda nauka czyni to we właściwy sobie sposób. Posługując się
swoimi metodami i systemami myślenia uzyskuje swój wkład w badaniu rzeczywistości. Ponieważ we współdziałaniu łatwiej osiąga się
cele, dlatego żadna nauka nie może traktować swego sposobu poznania, stosowanych metod naukowych i języka za jedyny sposób zdobywania prawdy. Każda nauka pozostając sobą, musi odznaczać się otwartością na wyniki badań innych nauk.3
1. Pojecie nauki

Pojęcie nauka jest wieloznaczne i dlatego jest w różny sposób
określane. Najczęściej mówi się o czterech znaczeniach nauki.
Nauka jako myślenie naukowe (postawa naukowa). Odznacza się intelektualną dociekliwością i umiejętnością postrzegania
* Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej i kurator Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
2
Por. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 21985,
s. 7–21.
3
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981, s. 9–10.
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problemów, inwencyjnością myśli i krytycyzmem, wszechstronnością, ścisłością, precyzją i dystansem naukowym.
Nauka jako czynność. W znaczeniu szerszym jest zespołem czynności uprawiającego naukę: nauczanie, uczenie się, zdobywanie wiedzy. W znaczeniu ścisłym jest badaniem naukowym prowadzącym
do poznawania i systematyzowania wiedzy specjalistycznej w oparciu o doświadczenie lub intelektualną oczywistość przedmiotową, realizowaną według wyraźnie podanych i racjonalnych metod.
Nauka jako wytwór (rezultat) badania naukowego. Jest to
dorobek naukowy ludzkości, usystematyzowany w określonej formie
wynik badań naukowych, zaspakajający ogólnoludzkie zainteresowania intelektualne, wyrażony w języku komunikatywnym, racjonalnie uzasadniony i uporządkowany.
Nauka jako dziedzina kultury związanej bezpośrednio z nauką. Obejmuje ona wymienione powyżej postacie poznania naukowego, jak też narzędzia i środki uprawiania nauki, osoby naukowców i instytucje naukowe (placówki naukowo-badawcze) oraz wszystko, co bezpośrednio wiąże się z realizacją odkrywczego poznania
naukowego.4
Przedmiotem poznania naukowego może być wszystko, co jest
dostępne badaniom naukowym. Istnieją jednak jeszcze obszary rzeczywistości, których nie umiemy badać w sposób naukowy. Naukowcy szukają sposobów i metod badania tej rzeczywistości. W ten sposób rozszerza się wciąż obszar badań naukowych.5
Istnieje kilka kryteriów naukowości. Pierwszym z nich jest oczywistość poznania. Wynika z tego kryterium, że te twierdzenia są pewne, które są oczywiste. Może jednak występować oczywistość bezpośrednia i pośrednia. Bezpośrednio oczywiste twierdzenia wynikają ze
struktury umysłu ludzkiego lub ukazują się w taki sposób umysłowi,
że nie mogą być sensownie poddawane w wątpliwość. Nazywa się je
aksjomatami. Natomiast twierdzenia pośrednio oczywiste mogą być
4

5

Por. S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1981, s. 11–18;
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s. 178–179.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 31.
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przez odpowiednie ciągi rozumowań niejako sprowadzone do aksjomatów albo też z nich wyprowadzone.6
Drugim kryterium naukowości jest doświadczalna sprawdzalność. Doświadczeniem w ścisłym znaczeniu jest eksperyment naukowy.7 W znaczeniu szerszym doświadczeniem jest badanie empiryczne prowadzone przy pomocy różnych metod i technik obserwacji naukowej. W znaczeniu najszerszym doświadczeniem jest praktyka życiowa.8
Trzecim kryterium naukowości jest metodyczność poznania
naukowego. Tylko poznanie w którym stosowana jest jedna z podstawowych metod naukowych, ma charakter naukowy. Najczęściej wymienianymi metodami myślenia naukowego jest analiza i synteza,
dedukcja i indukcja, porównywanie i uogólnianie.
2. Rozwój nauki

W ciągu wieków zachodziły istotne przemiany w patrzeniu na
koncepcję nauki. Od starożytności aż po współczesność istniało wiele koncepcji nauki. Trudno jest je wszystkie omówić w tym artykule,
dlatego ograniczymy się tylko do czterech zasadniczych.9
Pierwsze ujęcie nauki związane jest z Arystotelesem (384–322).
Twierdził on, że nauka polega na poznaniu świata zewnętrznego za
pomocą zmysłów. Poznanie to ma być pewne i oczywiste. Osiąga się
je wówczas, gdy ujmuje się istotę rzeczy i jej ostateczne przyczyny.
Ponieważ poznanie istoty rzeczy przez ostateczne przyczyny ma charakter konieczności i ogólności, przeto pojedyncze fakty i zdarzenia
nie należą do zakresu wiedzy w sensie ścisłym. Stąd Arystoteles przeciwstawiał episteme (poznanie naukowe) i doxa (wiedza). Przez właściwą naukę rozumiał Arystoteles poznanie oczywiste, przyczynowe
i ogólne. W oparciu o takie rozumienie nauki zbudował on system na-

6
7

8
9

Tamże, s. 28-29.
Eksperyment naukowy polega na wywołaniu określonego zjawiska w warunkach
umożliwiających pomiar zależności między zespołem czynników, a wywołanym
przez nie efektem. Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 29.
Por. tamże, s. 30.
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 185.
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ukowy o strukturze dedukcyjnej, w którym jedne zdania są bezpośrednio oczywiste, a inne są z nich wyprowadzone jako wnioski.
Określenie nauki przez Arystotelesa miało charakter ogólny.
Pod zakres tak rozumianej nauki nie mogły wejść nauki szczegółowe, gdyż nie docierają one do istoty rzeczy zmysłowych. Dlatego nie
mogły spełnić warunków stawianych nauce przez Arystotelesa. W związku z tym arystotelesowskie pojęcie nauki na przestrzeni wieków
uległo przemianie. Wypracowana jednak przez Arystotelesa koncepcja nauki przetrwała przez średniowiecze.10
Dla św. Tomasza w średniowieczu, podobnie jak dla Arystotelesa w starożytności, punktem wyjścia w poznaniu naukowym są
realnie istniejące rzeczy, podpadające pod zmysły. Umysł ludzki
w akcie poznania dociera do istoty rzeczy zmysłowych, abstrahując
od ich konkretnych cech jednostkowych. W ten sposób osiąga się
wiedzę ogólną, oczywistą i przyczynową. Wiedza ta stanowi właśnie
naukę. Dlatego średniowieczna definicja nauki brzmiała: scientia est
cognitio certa essentiae rerum per causas.
Według Arystotelesa pierwotne zdania nauki powinny być same przez się oczywiste. Artykuły wiary zawarte w Objawieniu Bożym i stanowiące punkt wyjścia dla teologii, nie zawierają ten oczywistości. Dlatego św. Tomasz z Akwinu, szukając rozwiązania tego
zagadnienia, wprowadził rozróżnienie pomiędzy naukami nadrzędnymi i naukami podrzędnymi. Pierwsze z nich mają w punkcie wyjścia
własne zdania pierwotne, oparte na bezpośredniej oczywistości i stanowią przesłanki dla innej nauki. Drugie nie posiadają własnych pryncypiów wyjściowych dla swoich rozumowań, lecz zapożyczają je od
innej wyższej nauki.
Pierwsze przesłanki teologii (artykuły wiary) nie są bezpośrednio oczywiste. Jednakże przyjmując zdania pierwotne z Objawienia Bożego, może teologia dochodzić w sposób metodyczny i naukowy do poznania nowych prawd. Według św. Tomasza z Akwinu teo10

W średniowieczu w tzw. szkole franciszkańskiej posługiwano się koncepcją nauki, opartą na Platonie i św. Augustynie. Kierunek ten odmawiał samodzielności
filozofii i naukom świeckim, przyznając im jedynie rolę służebną względem teologii.
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logia jest nauką, o ile pierwsze jej przesłanki są prawdziwe i o ile jej
twierdzeniom przysługuje oczywistość wynikania. Prawdziwość pierwszych przesłanek można udowodnić wykazując historyczność i wiarygodność Objawienia Bożego. Prawdziwość twierdzeń, do których
dochodzi teologia, wynika ze zdań pierwszych przyjętych z Objawienia Bożego. W ten sposób św. Tomasz z Akwinu pojęcie nauki, wypracowane przez Arystotelesa rozciągnął także na teologię.11 Taki
sposób stawiania problemu dotrwał do XX w.12
Drugi etap rozwoju nauki dokonał się w XVII w. w wyniku
emancypacji tzw. nauk szczegółowych. Arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja nauki zawierał postulaty (konieczność, ogólność, przyczynowość, oczywistość), których w całości nie mogły zrealizować
nowożytne nauki szczegółowe. Dlatego naukom nowożytnym nie odpowiadało dawne pojęcie nauki. Dążono do zacieśnienia pojęcia nauki. A tym samym do wyłączenia z niego teologii i filozofii. Wąskie
znaczenie terminu nauka występuje już u F. Bacona (+1626), Galileusza (+1642) i I. Newtona (+1727), którzy swoje badania oparli głównie na doświadczeniu. W ten sposób istniały w XVII w. dwie różne
koncepcje nauki: arystotelesowsko-tomistyczna i nowa koncepcja nauki jako teorii dedukcyjnej opartej na wynikach analizy ilościowej
testowanej empirycznie. Próbę połączenia obu tych podejść do wiedzy naukowej podjął E. Kant (+1804), ale okazała się ona bezskuteczna. Dalszy rozwój nauki szedł już wyraźnie po linii wytkniętej
przez przyrodników XVII w., chociaż niektórzy przedstawiciele nauki tamtego okresu trzymali się jeszcze dawnego rozumienia nauki.
Wiek XIX charakteryzował się bogactwem koncepcji naukowych i bujnym rozwojem poszczególnych działów wiedzy naukowej, szczególnie dzięki rozwojowi uniwersytetów. W tym okresie
narodziła się trzecia fundamentalna koncepcja nauki głównie dzięki
pozytywistom (A. Comte +1857; J. F. Herschel +1871; J. St. Mill
+1873). Nauka w tym ujęciu dotyczy zdarzeń ujętych w doświadczeniu zewnętrznym. Zmierza ona do uchwycenia prawidłowości,
które otrzymuje się indukcyjnie a weryfikuje empirycznie.
11
12

Zob. S. Tomae Aquinatis, S. Th. q. 1 a. 8.
S. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996, s. 173.
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Na przełomie XIX i XX w. na gruncie zróżnicowania i specjalizacji wiedzy z jednej strony i wzmożonego rozwoju nauk humanistycznych z drugiej strony, zaczęto rozwijać koncepcję autonomicznego względem przyrodoznawstwa poznania humanistycznego (W. Ditchey
+1911; W. Windelband +1915; H. Rickert + 1936). Podjęto też krytykę pozytywistycznej koncepcji nauki, zwłaszcza pod wpływem przełomu w sposobie uprawiania nauki, zwłaszcza fizyki (A. Einstein
+1955).13
W konsekwencji wyżej wspomnianych zdarzeń powstała w XX
wieku czwarta fundamentalna koncepcja nauki (fenomenologiczna,
praktyczna). Według fenomenologicznej koncepcji nauki (E. Husserl
+1938; M. Scheler +1928; R. Ingarden +1970) poznanie dokonuje się
w kilku etapach, z których pierwszy i najważniejszy stanowi fenomenologia, a następnym jest imaginatywna wariacja i redukcja eidetyczna, poprzez które dochodzi się do oglądu i istoty rzeczy. W takim ujęciu na miano nauki mogą zasługiwać zarówno dyscypliny realne jak i formalne, z zastrzeżeniem, że dyscypliny humanistyczne
zostały bardzo wyraźnie potraktowane.14
Pragmatycystyczna koncepcja nauki przyjmuje badania naukowe za narzędzie działania. Według tego kierunku zachodzi jedność
myślenia i działania. Dlatego każde twierdzenie naukowe da się przełożyć na dyrektywę. Prawdziwe poznanie jest tylko wtedy, gdy jest
użyteczne i praktyczne, a oparte na nim działanie jest skuteczne.
Prawdziwość teorii naukowych poznaje się i ocenia po ich użyteczności dla człowieka (W. James +1910; J. Dewey +1952). Metoda badań akcentuje biologiczną i społeczną funkcję poznania, co prowadzi
do relatywizmu epistemologicznego.
3. Podział nauk

Pierwsze podziały nauk powstały w starożytności. Platon dokonał podziału nauki ze względu na władze poznawcze oraz cele wie13

14

S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 93-95; Z. Hajduk,
Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 189-191; S. Napiórkowski, Jak uprawiać
teologię, dz. cyt., s. 178-179.
S. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, dz. cyt., s. 180; S. Kamiński, Pojęcie
nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 165 i 146.
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dzy. W ten sposób wyodrębnił dziedzinę poznania umysłowego, dziedzinę poznania zmysłowego oraz umiejętności praktyczno-techniczne.
Bardziej wszechstronnego podziału nauki dokonał Arystoteles.
Osiągnął to w oparciu o dwie zasady podziału: cel nauki i stopień
wyabstrahowania jej przedmiotu. Ze względu na cel nauki Arystoteles wyróżniał wiedzę teoretyczną (spekulatywną), która dąży do poznania prawdy dla niej samej oraz wiedzę praktyczną, gdy poznanie
służy kierowaniu postępowaniem. A także wiedzę wytwórczą (pojetyczną), gdy poznanie służy wytworzeniu rzeczy pięknych lub użytecznych.
Ze względu na stopień wyabstrahowania przedmiotu Arystoteles dzielił nauki teoretyczne na: nauki fizykalne, nauki matematyczne oraz filozofię pierwszą, czyli metafiazykę. Klasyfikacja nauki Arystotelesa, w podstawowych swoich założeniach wywarła duży wpływ
na późniejsze podziały nauki.15
W okresie średniowiecza ukształtował się podział na wiedzę teologiczną i wiedzę świecką. Dyscypliny świeckie nazywano sztukami
wyzwolonymi (artes liberales). Dzielono je na trivium i quadrivium.
Trivium posiadało charakter humanistyczny (grmamatyka, retoryka
i dialektyka), zaś quadrivium miało charakter matematyczno-przyrodniczy (arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka).16
W czasach nowożytnych dokonano nowych podziałów nauki.
F. Bacon (+1626) ze względu na źródła rozróżniał: wiedzę teologiczną (objawioną) i wiedzę zdobytą w sposób naturalny przez człowieka. Zależnie od rozmaitych władz człowieka może ona być: filozoficzna (oparta głównie na rozumie), historyczna (oparta na pamięci
i obserwacji) oraz poezja (oparta na wyobraźni). Ch. Wolf (+1754)
15
16

Tamże, s. 234-235; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 214.
S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 236; Z. Hajduk, Ogólna
metodologia nauk, dz. cyt., s. 214-215. Hugon od św. Wiktora (+1141) wyróżniał
cztery grupy wiedzy: teoretyczną (metafizyka, matematyka, fizyka), praktyczną
(etyka, ekonomika, mechaniczną i logiczną). Św. Tomasz z Akwinu posługiwał
się klasyfikacją Arystotelesa dając jej bardziej metodologiczne uza- sadnienie.
Św. Bonawentura (+1274) dzielił wiedzę na: teologię, filozofię, sztuki piękne,
sztuki mechaniczne i sztuki wolne. Zob. S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 236-238; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt.,
s. 214.
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odróżniając teologię od wiedzy przyrodzonej na podstawie metody
w tej ostatniej wyróżniał trzy grupy nauk: filozoficzne czyli racjonalne; historyczne; przyrodnicze czyli empiryczne oraz ilościowe,
czyli matematyczne.17
W XIX w. podejmowano wiele prób uporządkowania nauki.
Do bardziej znanych podziałów nauki tego okresu należy podział
A. Comte (+1857) i H. Spencera (+1903). A Comte wyróżniał nauki
właściwe, czyli fundamentalne, czyli mające charakter abstrakcyjny
i wyjaśniający oraz nauki pochodne, mające charakter konkretny. Według niego każda z tych dziedzin przechodzi w swoim rozwoju trzy
stadia: teologiczne, metafizyczne i pozytywne. H. Spencer podzielił
nauki na trzy grupy: abstrakcyjne (formalne), abstrakcyjno-konkretne
(wyjaśniające) i konkretne (opisowe).18 Wśród wielu prób podziału
nauki w XX w. największym powodzeniem cieszyły się propozycje
podziału tylko na główne działy wiedzy. Najczęściej używana zasadą epistemologiczną podziałów jest obszar badań. Grupuje się wówczas różne nauki o tym samym przedmiocie materialnym. W większym niż wcześniej stopniu uwidacznia się organizacyjno-instytucjonalne uporządkowanie nauk przez wydziały akademii nauk lub towarzystw naukowych np. PAN (Polska Akademia Nauk), NSF (National
Science Foundation).19
Biorąc za kryterium źródła poznania można podzielić wszystkie nauki na teologię, opierającą się na Objawieniu Bożym i nauki
opierające się wyłącznie na rozumie. Z nauk opierających się wyłącznie na rozumie, ze względu na sposób wyjaśniania wyróżnia się
filozofię, która rozważa rzeczywistość w świetle ostatecznych przyczyn oraz nauki szczegółowe badające bezpośrednie związki między
zjawiskami.
Nauki szczegółowe ze względu na przedmiot i metody dzielą
się na nauki formalne posługujące się metodą dedukcyjną20 oraz na17

18
19
20

S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 239; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 215.
S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 240-242.
Tamże s. 243-245.
Do nauk formalnych należy logika, matematyka, informatyka, semiotyka, semantyka. Zob. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 36.
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uki realne posługujące się metodą indukcyjną. W grupie nauk realnych wyróżnia się nauki przyrodnicze, których przedmiotem jest przyroda martwa i żywa, a celem poznanie i ustalenie związków między
zjawiskami. Nauki techniczne, jako nauki wdrożeniowe, zmierzają do
zastosowania w praktyce wyników badań przyrodniczych zwłaszcza
chemii, biologii i fizyki. W grupie nauk realnych znajdują się także
nauki humanistyczne zajmujące się człowiekiem i kulturą.21 Dzielą
się one na trzy grupy: nauki o człowieku i społeczeństwie (psychologia, etnologia, antropologia, nauki społeczno ekonomiczne), nauki o wytworach kulturowych (nauki o religii, moralności, sztuce oraz nauki
o dziejach człowieka żyjącego w społeczeństwie i jego wytworach
(nauki historyczne dzielące się według epok, dziedzin kultury itd.).22
Sporządzenie pełnego katalogu nauk humanistycznych budzi problemy ze względu na niejednolitość ich nazw oraz trudności w ich zaklasyfikowaniu. J. Majka przyjmuje podział nauk humanistycznych
na: nauki humanistyczne teoretyczne i nauki humanistyczne praktyczne. Do pierwszych zalicza nauki humanistyczne nomologiczne (socjologia, ekonomia, teoria prawa, teoria kultury) oraz nauki humanistyczne idiograficzne (nauki historyczne, wśród nich historia religii,
historia kultury, historia społeczno, historia gospodarcza, historia polityczna oraz geografia humanistyczna, antropologia kulturowa i etnologia). Historia kultury obejmuje historię kultury materialnej, historię literatury, historię sztuki i historię obyczajów. Nauki humanistyczne praktyczne obejmują nauki polityczne (polityka społeczna, polityka ekonomiczna) i psychotechnikę.23
4. Pojęcie i podział teologii

Termin teologia pochodzi od greckich słów: logos (słowo, pojęcie, nauka) i Theos (Bóg). Termin teologia znaczy więc naukę o Bogu; teologia jest nauką o Bogu.24 Przedmiotem teologii jest Bóg oraz
21

22
23
24

Zob. tamże, s. 34–36; S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt.,
s. 250.
S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 267.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 37–38.
Termin „teologia” przeszedł znaczeniową ewolucję. Nie spotykamy go w Piśmie
Świętym Starego i Nowego Testamentu. Początkowo nie korzystali z tej nazwy
także pisarze chrześcijańscy. Jako pierwszy terminowi „teologia” nadaje znacze-
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Jego stworzenia pozostające w relacji do Boga jako swego celu
i przyczyny. Ze względu na przedmiot materialny teologia dzieli się
na wiele dziedzin teologicznych, których wewnętrzną jedność zabezpiecza wspólny wszystkim dyscyplinom teologicznym przedmiot formalny, czyli wspólny punkt patrzenia na wszystkie dziedziny teologii, którym jest światło Bożego Objawienia. Wszystkie dziedziny teologii stanowią wewnętrzną całość dzięki temu, że przedmiot materialny traktują w świetle Bożego Objawienia.
Różne są sposoby systematyzowania teologii. Często przyjmuje się podział na teologię historyczną, teologię systematyczną i teologię praktyczną. Teologia historyczna obejmuje historię i teologię
biblijną, historię Kościoła, patrystykę, historię dogmatów i teologii.
Przedmiotem zainteresowania są fakty historyczne zawarte w Piśmie
świętym i w Kościele. Zadaniem teologii historycznej jest odkrycie
i ustalenie sensu faktów historycznych, kulturowych i teologicznych.
Sens ten może istnieć tylko w odniesieniu do Boga jako podmiotu
dziejów zbawienia; badane przez teologię historyczną fakty, rzeczy,
znaki i zdarzenia same w sobie nie miałyby sensu teologicznego
i pozbawione byłyby znaczenia. Przez rolę, jaką spełniają, są one
włączone w ekonomię zbawienia.25
Prawdy objawione zawarte są w artykułach wiary, stanowiących
treść Pisma Świętego i Tradycji. Prawdy te, same z siebie nie stanowią jeszcze uporządkowanego systemu. Są jednak punktem wyjścia dla teologicznych dociekań naukowych. Teologia systematyczna
porządkuje je, objaśnia i uzasadnia wszystko, co zawarte jest w treści

25

nie chrześcijańskie Orygenes. Według niego uprawiać teologię oznaczało mówić
o Bogu i Chrystusie, wyznawać ich i oddawać im cześć. W pismach Ojców łacińskich termin „teologia” nie miał, aż do św. Augustyna, znaczenia kościelnego. Co
współcześnie nazywamy teologią, u Ojców i pisarzy łacińskich nosiło nazwę:
„doctrina christiana”, „sacra Scriptura”, „sacra eruditio”. Dopiero Piotr Abelard teologię rozumiał jako całość chrześcijańskiej nauki (theologia christiana). Rozumienie teologii jako systematycznej wiedzy o Bogu opartej na Objawieniu nastąpiło
dopiero w XIII wieku. Od XIII wieku termin „teologia” szeroko się upowszechnił
i zachował swoją treść do naszych czasów jako systematyczna nauka o Bogu,
oparta na Objawieniu. W. Granat, Dogmatyka katolicka, Tom wstępny, Lublin
1965, s. 8–9.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 185–193; W. Granat,
Dogmatyka katolicka, dz. cyt., s. 46–49.
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Objawienia Bożego. Zadaniem teologii systematycznej jest wykład
treści prawd wiary oraz wyprowadzenie nowych prawd wiary z Objawienia Bożego. Tradycyjny podział teologii systematycznej na fundamentalną, dogmatyczną i moralną nie jest wprawdzie kwestionowany, ale spotykamy się także z przedmiotowym rozczłonkowaniem
problematyki teologicznej. Pozostaje to w związku z tendencją do
badania tego samego przedmiotu z różnych punktów widzenia, przy
zastosowaniu różnych metod.26
Z faktu, że teologia jest nauką, a teologia pastoralna (praktyczna) posiada własny odcinek badań w ramach całego przedmiotu materialnego teologii wynika, że teologia pastoralna, jako część teologii, jest nauką teologiczną, posiadającą własny i odrębny od innych
nauk teologicznych przedmiot materialny. Prowadzi ona refleksję naukową nad działalnością zbawczą Kościoła, przez którą Kościół urzeczywistnia się w określonej rzeczywistości historyczno-społecznej.27
Ze względu na swój przedmiot, teologia pastoralna jest nauką
praktyczną. Przedmiotem jej jest działalność zbawcza Kościoła jako
Ludu Bożego. Jest ona także nauką normatywną, jako zespół norm,
modeli i dyrektyw działania, którymi powinien kierować się Kościół,
wspólnoty eklezjalne i ich reprezentanci w różnych dziedzinach i na
różnych szczeblach działalności eklezjalnej. Praktyczny i normatywny element poznania teologicznopastoralnego powinny stanowić całość. Na całość myślenia teologicznopastoralnego składa się zarówno
praktyczny, jak i normatywny aspekt poznania naukowego, nie można bowiem konstruować norm i praktycznych dyrektyw działalności
eklezjalnej bez uprzedniej refleksji nad rzeczywistością i podstawami
jej oceny.28
Pojęcie i problematyka teologii pastoralnej

Terminu teologia pastoralna używa się w dwojakim znaczeniu. W znaczeniu szerszym używa się go na oznaczenie kilku dyscyplin teologii pastoralnej, z których każda zajmuje się zbawczą działalnością Kościoła. Do tych dyscyplin należą: dydaktyka pastoralna,
26
27
28

Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 195–196.
Zob. F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, cz. 2, Lublin 1971, s. 88–98.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 207.
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obejmująca katechetykę i homiletykę; liturgika oraz teologia pastoralna w wąskim znaczeniu. Każda z wymienionych dyscyplin cząstkowych teologii pastoralnej zajmuje się odpowiednim zakresem działalności Kościoła, posiada własny sposób prowadzenia refleksji naukowej oraz własny warsztat metodologiczny.29
Teologia pastoralna w wąskim znaczeniu to jedna z wymienionych dyscyplin cząstkowych teologii pastoralnej. Jej przedmiotem
jest działalność Kościoła jako Ludu Bożego w świecie. W związku
z tym, że przedstawiciele różnych kierunków i ujęć tej dyscypliny
akcentują odmienne aspekty działalności zbawczej Kościoła w refleksji teologicznopastoralnej, podkreślając albo elementy eklezjologiczne, albo wspólnotowe, albo prakseologiczne lub społeczno-polityczne itd., istnieje wiele, i to bardzo zróżnicowanych, definicji teologii
pastoralnej.30
Według przedstawicieli nurtu eklezjologicznego teologia pastoralna jest nauką teologiczną o urzeczywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości.31 K. Rahner uważa, że teologia pastoralna (praktyczna)
jest nauką teologiczną, która – opierając się na teologicznej refleksji
nad współczesną sytuacją Kościoła – prowadzi rozważania nad urzeczywistnianiem się Kościoła dzisiaj.32 Podobnie F. Klostermann, dla
którego teologia pastoralna praktyczna jest nauką o urzeczywistnianiu się Kościoła jako wspólnoty we współczesnym świecie.33 Według N. Greinachera teologia pastoralna (praktyczna) jest krytyczną
teorią praktyki Kościoła w społeczeństwie.34 R. Zerfass traktuje teologię pastoralną (praktyczną) jako naukę o działalności praktycznej
29

30
31

32

33
34

W. Furst, Die Praktische Theologie und ihre Fächer, w: Katholische Theologie
heute, wyd. F. Wohlmuth, Würzburg 1990, s. 317.
Por. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin l992, s. 83–99.
Zob. H. Schuster, Istota i zadania teologii pastoralnej, Conc 1965–1966 nr 1–10,
s. 156.
„Die Praktische Theologie ist die theologische Wissenschaft, die aus einer theologischen Reflexion und Deutung der je jetzt gegebenen Situation der Kirche
heraus auf den je jetzt falligen Selbstvollzug der Kirche reflektiert.” K. Rahner,
Pastoraltheologie, w: Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der
Kirche in ihrer Gegenwart, Freiburg-Basel-Wien 1964–1972, t. 5, s. 394.
F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, cz. 1, Lublin 1970, s. 57.
N. Greinacher, Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki Kościoła
w społeczeństwie, „Collectanea Theologica” 61(1991) fasc. 2, s. 55–71.
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Kościoła.35 Przedstawiciele nurtu społeczno-politycznego określają teologię pastoralną jako naukę o działalności zbawczej Kościoła w świetle historycznej praktyki wyzwolenia.36
Na bazie koncepcji eklezjologicznej teologii pastoralnej, z uwzględnieniem aspektu socjologicznego, sytuują się definicje teologii
pastoralnej formułowane przez socjologów religii. Zbliżoną do F. Houtarta37 i J. Laloux38 jest definicja ks. W. Piwowarskiego, który określa teologię pastoralną jako naukę zmierzającą za pomocą teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej teraźniejszej sytuacji Kościoła
do wypracowania aktualnych modeli teologicznych oraz odpowiadających im imperatywów i programów działania39, według których Kościół w tej konkretnej, teraźniejszej sytuacji aktualizuje własną istotę,
wypełniając misję pośrednictwa zbawczego.40
Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis Jana Pawła II ujmuje teologię pastoralną jako naukową refleksję o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii: a więc
o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia, jako znaku
i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez
słowo, sakramenty i posługę miłości (PDV 57). W dokumencie tym
odczytujemy także, że: teologia pastoralna nie jest tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnopraw35

36
37
38
39

40

Zob. R. Zerfass, Praktische Theologie als Handlungswissenschaft, w: Praktische
Theologie Heute, München-Mainz 1974, s. 164–177.
M. Midali, Teologia pastorale o pratica, Roma 1991, s. 379–385.
Zob. F. Houtart, Sociologie et pastorale, Paris 1963, s. 171.
Zob. J. Laloux, Manuel d'initiation a la sociologie religieuse, Paris 1967, s. 105.
Aktualny model teologiczny jest to wzór (ideał) wypracowany przez pastoralistę
dla chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich w oparciu o dyscypliny teologii systematycznej i teologii historycznej oraz w oparciu o nauki humanistyczne. Przesłanki większej dostarczają wymienione nauki teologiczne, przesłanki mniejszej nauki humanistyczne. Wniosek ze względu na przesłankę większą ma charakter teologiczny. Modele teologiczne stanowią podstawę do opracowania imperatywów
i programów działania. Imperatyw pastoralny jest to zespół dyrektyw (nakazów
i zaleceń) odnoszących się do realizacji modeli teologicznych w określonym miejscu i czasie. Programy działania są to merytorycznie i metodycznie zaplanowane
etapy urzeczywistniania modeli teologicznych. W. Piwowarski, Perspektywa
teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie, „Chrześcijanin
w Świecie” 26(1973), s. 32–33.
Por. tamże, s. 30.

164

MIEJSCE TEOLOGII PASTORALNEJ W SYSTEMIE NAUK

nej dyscypliny teologicznej, ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii (...). Wśród tych
zasad i kryteriów szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska (PDV 57).
Teologia pastoralna jest naukową dyscypliną, w której zbiegają się różne refleksje, analizy, propozycje pochodzące z teologicznych ośrodków badawczych, od hierarchii kościelnej, instytucji duszpasterskich i poszczególnych pastoralistów, aby je systematyzować,
koordynować oraz w miarę obiektywnie przedstawiać z uwagi na
wspólny cel, jakim jest samourzeczywistnianie Kościoła w aktualnych warunkach miejsca i czasu.41
Zadaniem teologii pastoralnej jest wypracowywanie i formułowanie zasad i dyrektyw, które winny kierować koniecznym w każdym czasie uobecnianiem się Kościoła. Przez wypracowanie zasad
i dyrektyw pastoralnych teologia pastoralna przyczynia się do skuteczności planowania kościelnego, do wytyczania dróg urzeczywistniania się Kościoła dziś i w przyszłości. Nie może jednak teologia
pastoralna zastępować konferencji czy rad duszpasterskich, gdzie
dyskutuje się, co tu i teraz jest do zrobienia i na ile pewne zasady
praktycznoteologiczne nadają się w określonej sytuacji do zastosowania. Potwierdza to adhortacja apostolska Pastores dabo vobis słowami: wiedzę, zdobytą dzięki studiom teologii pastoralnej, należy wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, to jest w określonych formach posługi duszpasterskiej (...) (PDV 57).
Zadaniem teologii pastoralnej jest także kształcenie duszpasterzy i apostołów świeckich oraz przygotowanie ich do pracy w Kościele.42 Chodzi tutaj o formację teologiczno-pastoralnego sposobu myślenia, o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele. Zmierza się do usprawnienia zdolności samodzielnego przepro41

42

H. Schuster, Istota i zadania teologii pastoralnej, art. cyt., s. 159-160; zob. PDV
57.
R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 98.
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wadzania diagnozy i podejmowania adekwatnych decyzji w konfrontacji z konkretną sytuacją życiową (zob. PDV 57).
Przedmiotem materialnym teologii pastoralnej jest życie i działalność Kościoła w warunkach współczesności. Przedmiot ten należy
widzieć w opcji soborowej wizji Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego i Mistycznego Ciała Chrystusa. Tak rozumiana teologia pastoralna prowadzi naukową refleksję nad życiem i działalnością Kościoła, nad podmiotami działalności zbawczej Kościoła, nad funkcjami,
strukturami i uwarunkowaniami jego urzeczywistniania się w teraźniejszości. Zasady działalności Kościoła są formułowane na podstawie Objawienia Bożego i nauczania Kościoła. Są one kryteriami oceny aktualnej reakcji Kościoła na wezwania do urzeczywistniania siebie i swego posłannictwa w obecnym czasie. Opierając się na tych
zasadach ustala się imperatywy dla działalności Kościoła na dziś i na
najbliższą przyszłość.
Teologia pastoralna dokonuje także analizy aktualnej sytuacji
Kościoła, w której realizuje on swoją działalność. Jest to analiza
o charakterze teologiczno-socjologicznym lub teologiczno-psychologicznym, dokonana za pomocą metod właściwych tym dyscyplinom.
Analiza ta służy sprawdzeniu zasadności i skuteczności istniejących
form działalności Kościoła w aktualnych warunkach. Ważne miejsce
przypada tutaj interpretacji dotychczasowych form działalności Kościoła, służących temu instytucji oraz istniejących związków Kościoła
z kulturą. Teologiczna interpretacja powyższych zjawisk związana jest
z odczytywaniem znaków czasu, którymi są zjawiska z różnych dziedzin aktywności ludzkiej, wyrażające potrzeby i aspiracje dzisiejszej
ludzkości. Te zjawiska stają się znakami czasu dopiero wtedy, gdy
dojdą do świadomości w biegu historii.43
Teologia pastoralna ustala także konkretne dyrektywy i wskazania pastoralne, według których powinna przebiegać działalność Kościoła. Formułując teologicznie uzasadnione zasady i dyrektywy pastoralne dotyczące działalności Kościoła dzisiaj i na przyszłość, teologia pastoralna przyczynia się do kształtowania świadomości tych, którzy za tę działalność pastoralną Kościoła są odpowiedzialni. Zaryso43

A. Zuberbier, Materiały do teorii teologii praktycznej, Warszawa 1974, s. 74–77.
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wana problematyka realizowana jest w ramach teologii pastoralnej
fundamentalnej (ogólnej) oraz teologii pastoralnej szczegółowej.
Powyższe rozumienie przedmiotu materialnego teologii pastoralnej pozwala odróżnić teologię pastoralną od eklezjologii, uprawianej w ramach teologii systematycznej. Eklezjologia uprawiana w ramach teologii systematycznej zajmuje się Kościołem w jego strukturze esencjalnej i statycznej – zwłaszcza transcendentalno-sakramentalną istotą Kościoła. Teologia pastoralna natomiast zajmuje się Kościołem w jego wymiarze egzystencjalnym i dynamicznym, a więc jego wieloraką działalnością w świecie, rozumianą zarazem jako działalność społeczno-historyczna i transcendentna. Ponieważ oba aspekty eklezjologii: esencjalny i egzystencjalny wzajemnie się przenikają
i dopełniają, dlatego potrzebna jest współpraca teologii pastoralnej
i teologii systematycznej.44
Przedmiotem formalnym teologii pastoralnej jest urzeczywistnianie się Kościoła w teraźniejszości. Oznacza to, że formalnym
punktem widzenia przedmiotowej dziedziny teologii pastoralnej są
uwarunkowania, w jakich dokonuje się uobecnianie Kościoła w aktualnej sytuacji. Przedmiotem tym nie zajmują się podstawowe nauki
teologiczne, gdyż nie dysponują odpowiednimi dla analizy teraźniejszej sytuacji Kościoła narzędziami badawczymi. Przedmiotem dla
tych dyscyplin jest Kościół w swojej istocie. Analiza aktualnej działalności Kościoła ze wszystkimi jej uwarunkowaniami jest zadaniem
teologii pastoralnej.45 Te uwarunkowania określają możliwości urzeczywistniania się Kościoła i reagowania na narastające problemy eklezjalne.
Konkretna sytuacja, w której przypada Kościołowi spełniać
swoje posłannictwo, nie jest przypadkiem, ale przewidzianym przez
Boga czasem, w którym Kościół musi istnieć i działać. W takim rozumieniu aktualna sytuacja, w której Kościół urzeczywistnia zbawienie, jest elementem konstytutywnym zbawczej działalności Kościoła.
44

45

H. Schuster, Istota i zadania teologii pastoralnej, art. cyt., s. 157; A. Zuberbier,
Materiały do teorii teologii praktycznej, dz. cyt., s. 105-107.
H. Schuster, Istota i zadania teologii pastoralnej, art. cyt., s. 158; W. Piwowarski,
Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej, „Ateneum Kapłańskie” 69(1966)5,
s. 304-306.
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Zainteresowanie Kościoła poznaniem aktualnej sytuacji jest równocześnie rozpoznaniem własnej kondycji Kościoła i urzeczywistniania
się w teraźniejszości. Analiza aktualnej sytuacji Kościoła jest analizą
teologiczną, chociaż opartą na wynikach dostarczonych przez nauki
pozateologiczne.46
Specyfika teologii pastoralnej

O specyfice teologii pastoralnej decyduje jej praktyczny i zarazem normatywny charakter. Ważne dla teologii pastoralnej jest pytanie czy Kościół, aktualizujący swoją działalność w określonych
warunkach miejsca i czasu, realizuje w swojej strukturze, celach, formach i metodach działania, w osiąganych rezultatach i w życiu członków – zbawczą misję, do której został powołany? Odpowiedź na to
pytanie musi zawierać odniesienie do Objawienia Bożego i nauk teologicznych oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji. Oba elementy, normatywny i praktyczny, stanowią w badaniach teologiczno-pastoralnych jedną całość.47
Teologia pastoralna jest nauką praktyczną ze względu na swój
przedmiot, którym jest działalność zbawcza Kościoła jako wspólnoty
Ludu Bożego. Dlatego zajmuje się ona badaniem rzeczywistości społecznej i indywidualnej i poznaniem warunków miejsca i czasu, w których dokonuje się działalność zbawcza Kościoła, poznaniem historycznego doświadczenia duszpasterskiego Kościoła i wszystkiego, co
rzuca światło na postawy i zachowania poszczególnych ludzi i społeczności. Skuteczna działalność Kościoła zakłada znajomość rzeczywistości społecznej, historycznej, religijno-duszpasterskiej i psychologicznej, czyli znajomości osób i grup ludzi, na które Kościół
oddziałuje. Refleksja pastoralna musi opierać się na znajomości rzeczywistości podlegającej ciągłym zmianom.48 Te same formy oddziaływania duszpasterskiego mogą mieć w zmienionych uwarunkowaniach historycznych, społecznych i religijnych różną wymowę i skuteczność w osiąganiu celu.
46

47
48

F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, cz. 2, dz. cyt., s. 92–93; W. Piwowarski, Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej, art. cyt., s. 306.
Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, Lublin 2000, s. 20.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 207–208.
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Teologia pastoralna jest nauką normatywną, gdyż wypracowuje normy i zasady, którymi powinny kierować się wspólnoty eklezjalne i ich reprezentanci w różnych dziedzinach i na różnych szczeblach działalności eklezjalnej. Normy i zasady działalności Kościoła
są formułowane w świetle Objawienia Bożego i nauczania Kościoła
współczesnego. Są one kryteriami oceny aktualnej reakcji Kościoła
na wezwania do urzeczywistniania się Kościoła i jego posłannictwa
w obecnym czasie. Na podstawie tych norm i zasad ustala się imperatywy dla działalności Kościoła na dziś i na najbliższą przyszłość.
Próby podporządkowania, albo nadrzędnego traktowania elementu praktycznego lub normatywnego, byłyby wypaczeniem teologii
pastoralnej, co miało miejsce niejednokrotnie w przeszłości. Nie może być wyższości jednego elementu nad drugim, ponieważ teoria
i praktyka w teologii pastoralnej nie są przeciwstawne ani nie stoją
obok siebie czy naprzeciw siebie, ale stanowią jedność dwubiegunową i zróżnicowaną.49
Wzajemny stosunek teorii i praktyki kościelnej może być
określony jako stosunek obustronnego oddziaływania na siebie. Między normatywnym i praktycznym elementem refleksji teologiczno-pastoralnej zachodzi jakościowa przemiana. Teoria potrzebuje sprawdzenia lub odparcia jej przez praktykę; z kolei praktyka kościelna zawiera normatywne założenia uzasadniające, a następnie wyjaśniające
warunki realizacji, zanim zacznie wyprowadzać praktyczne wnioski.
Praktyka wprowadza w życie teoretyczne modele. Teoria jest między
innymi także bodźcem działania.50
Specyfika teologii pastoralnej polega także na tym, że prowadzone przez nią badania naukowe opierają się na dwóch rodzajach
źródeł: Objawieniu Bożym i doświadczenie religijnym ludzi i wspólnot religijnych. Zadaniem teologii pastoralnej jest opracowanie teologicznych zasad określających zbawczą działalność Kościoła we
49
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N. Greinacher, Das Theorie-Praxis Problem in der Praktischen Theologie, w:
F. Klostermann, R. Zerfass, Praktische Theologie heute, München-Mainz 1974,
s. 109–110; T. Neufeld, Das Theorie-Praxis Probleme als Anfrage an die Praktische Theologie, „Franziskanische Studie” 61(1979) nr 2–3, s. 210–235.
T. Neufeld, Das Theorie-Praxis Probleme als Anfrage an die Praktische Theologie, art. cyt., s. 218.
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współczesnym świecie. Dlatego najpierw poznaje ona, jakie wymogi
stawia Objawienie Boże i nauczanie Kościoła dziełu realizacji zbawczej misji Kościoła, czyli co ma czynić Kościół, w świetle prawd
i zasad objawionych, na różnych szczeblach działalności duszpasterskiej. Badania te służą poznaniu celów, treści, środków i metod działalności duszpasterskiej. W świetle wspomnianych zasad teologia
pastoralna prowadzi refleksję nad poszczególnymi formami działalności zbawczej Kościoła, aby ocenić wartość form aktualnie stosowanych i sformułować wskazania na przyszłość.
Ważne dla teologii pastoralnej jest pytanie, czy Kościół, aktualizujący swą działalność w określonych warunkach miejsca i czasu,
realizuje – w swojej strukturze, celach i sposobach działania, w osiąganych rezultatach i w życiu jego członków zbawczą misję, do której
został powołany? Odpowiedź na to pytanie musi zawierać odniesienie do Objawienia Bożego i nauk teologicznych, zwłaszcza eklezjologii oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji, która może być badana metodami socjologicznymi, psychologicznymi itd. Badania rzeczywistości społecznej i indywidualnej, poznanie warunków miejsca
i czasu, w których dokonuje się misja zbawcza Kościoła, poznanie
historycznego doświadczenia duszpasterskiego Kościoła i wszystkiego,
co rzuca światło na postawy i zachowania poszczególnych ludzi i społeczności ludzkich stanowi ważny etap badań teologii pastoralnej.
Skuteczna działalność eklezjalna zakłada znajomość rzeczywistości społecznej, psychologicznej, religijno-duszpasterskiej, historycznej, czyli znajomość osób i grup ludzi, na które Kościół oddziałuje. Te same formy oddziaływania duszpasterskiego mogą mieć
w zmienionych uwarunkowaniach historycznych, społecznych, religijnych i duszpasterskich różną wymowę i inną skuteczność w osiąganiu celów. Refleksja pastoralna musi opierać się na znajomości
rzeczywistości podlegającej ciągłym zmianom.51
Teologia pastoralna wyprowadza wnioski służące skuteczniejszej działalności zbawczej Kościoła. Na podstawie Objawienia Bożego i nauczania Kościoła oraz doświadczenia chrześcijan teologia pastoralna formułuje wnioski w postaci zasad, dyrektyw i wskazań pas51

Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 208.
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toralnych. Stanowią one istotny element teorii duszpasterstwa, uwzględniającej aktualne potrzeby i wyzwania czasu. Teologia pastoralna uzasadnia wnioski pastoralne na podstawie Objawienia Bożego
i doświadczenia ludzkiego. Każda zasada pastoralna, reguła czy wskazanie pastoralne powinno sprowadzać się do prawd i zasad wyprowadzonych z Objawienia Bożego albo być uzasadnione empirycznie
i poparte wynikami badań socjologicznych, psychologicznych itd.
Wypracowanie zasadnych wniosków i teorii duszpasterstwa wymaga
uwzględnienia zarówno teologicznych, jak i empirycznych źródeł badań teologiczniopastoralnych, od rzetelnego potraktowania których
zależy wartość refleksji teologicznopastoralnej.
Ze względu na złożoność przedmiotu istnieją w teologii pastoralnej różne rodzaje uprawiania refleksji naukowej. Hans van der Ven
mówi o czterech typach badań naukowych: monodyscyplinarne, multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i intradyscyplinarne.52
Badania monodyscyplinarne charakteryzują się wspólnym celem i metodą. Ten typ badań naukowych występował w teologii pastoralnej do 1777 r. Teologia pastoralna była wówczas spojeniem refleksji, reguł, rad i zaleceń skierowanych na duszpasterską praktykę.
W poszczególnych dyscyplinach teologicznych dotykano problemów
związanych z praktyką pastoralną.
Po wprowadzeniu w roku 1777 na uniwersytety teologii pastoralnej, jako samodzielnej dyscypliny, dokonał się jej wielki rozwój,
jednak ta odnowiona dyscyplina teologiczna korzystała nadal z metod badawczych stosowanych w innych dyscyplinach teologicznych.
Badania multidyscyplinarne prowadzone w ramach teologii
pastoralnej mają różne cele i różne metody. Wskazują one, że teologia pastoralna nie może realizować się tylko w jednym wymiarze.
Ona musi także odnieść się do badań prowadzonych przez inne dyscypliny naukowe. Według takiego rozumienia teologia pastoralna
wiąże w całość naukę teologiczną z wynikami badań empirycznych.
Nauki empiryczne dostarczają danych, które teologia pastoralna wy52

H. Van der Ven, Unterwegs zu einer empirischen Theologie, w: Theologie und
Handeln, wyd. O. Fuchs, Mainz 1984, s. 102–128; zob. S. Knobloch, Was ist
Praktische Theologie? Freiburg/Schweiz 1995, s. 206.
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korzystuje w prowadzonej przez siebie refleksji naukowej. Teologia
pastoralna uwzględnia wyniki badań empirycznych, zestawia je z teologiczną teorią i następnie interpretuje teologicznie. W naukach empirycznych chodzi o wyjaśnienie zjawisk indywidualnego i społecznego życia w perspektywie psychologicznej, socjologicznej i prakseologicznej. Natomiast w teologicznej refleksji chodzi o krytyczne
przemyślenia z perspektywy Ewangelii i teologicznego nauczania.53
Badania interdyscyplinarne, jak sama nazwa mówi, wskazują
na zachodzącą wzajemną zależność między teologią pastoralną a naukami empirycznymi. Badania interdyscyplinarne charakteryzują się
wspólnym celem i różnymi metodami. H. van der Ven określa multidyscyplinarność jako następowanie po sobie (nacheinander), zaś interdyscyplinarność jako kroczenie wespół (miteinander). W pierwszym
przypadku idzie o seryjny monolog, w drugim o paralelny dialog
między dyscyplinami naukowymi.54
W badaniach intradyscyplinarnych teologiczne i empiryczne
metody badawcze i wyniki badań łączą się w jedną metodyczną
i metodologiczną całość. Oznacza to, że teologia pastoralna sama powinna być empiryczna. Wymaga ona takiego instrumentarium metodologicznego, w którym poszukiwanie metod i technik badawczych
innych nauk zostanie zintegrowane w teologii.

53
54

S. Knobloch, Was ist Praktische Theologie? dz. cyt., s. 209.
Tamże.
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Duszpasterstwo społeczne
Program duszpasterski Kościoła w Polsce w bieżącym roku
(2005/2006) skupia się na ubogich, tj. cierpiących niedostatek z różnych przyczyn, tak materialnych jak i duchowych. Należy im nieść
Ewangelię nadziei. Zadania tego nie można w pełni zrealizować
w ramach tradycyjnego masowego duszpasterstwa, zwłaszcza gdy
ogranicza się ono do kerygmy i szafarstwa liturgiczno-sakramentalnego. Niezbędne jest tu także duszpasterstwo społeczne połączone
z praktyczną działalnością na rzecz ubogich. Warto zauważyć, że tego typu działalności sprzyja sytuacja polityczna kraju, mianowicie
rozbudzone po ostatnich wyborach parlamentarnych zainteresowanie
dobrem wspólnym państwa i społeczeństwa oraz pozytywne decyzje
nowo wybranych władz państwowych na rzecz grup najbardziej potrzebujących pomocy.
Duszpasterstwo społeczne dotyczy społecznego wymiaru życia ludzkiego. Jego celem jest ożywianie duchem chrześcijańskim rzeczywistości ziemskich, a podstawowym zadaniem ewangelizacja sfery społecznej. Zmierza ono do formacji chrześcijan, aby w różnych
sferach życia umieli dawać świadectwo o wyzwalającym orędziu
Chrystusa i łączyć wiarę z życiem.2 Narzędziem dla duszpasterstwa
społecznego jest społeczna nauka Kościoła. Powiązanie między nauką społeczną Kościoła i ewangelizacją sfery społecznej decyduje
* Ks. dr hab. Kazimierz Bełch, prof. UKSW, kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej
w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu. Wykłada rwnież teologię pastoralną i katolicką naukę społeczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
2
Por. M. Operti, Nauka społeczna Kościoła i duszpasterstwo pracy, „Społeczeństwo” 6(1996)1, s. 117.
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o naturze, kształcie i rozwoju duszpasterstwa społecznego. W niniejszym opracowaniu najpierw podejmie się próbę uzasadnienia potrzeby duszpasterstwa społecznego i upowszechniania nauki społecznej Kościoła, a następnie wskaże się na podmioty i tereny tegoż duszpasterstwa.
Potrzeba duszpasterstwa społecznego
Brak zrozumienia potrzeby

Zjawiskiem niepokojącym jest istnienie w wielu wspólnotach
chrześcijańskich rozdźwięku między życiem religijnym a życiem codziennym, między wiarą wyznawaną w ramach aktów kultu a praktycznymi wyborami dokonywanymi w różnych sektorach współżycia
międzyludzkiego. Jego przyczyny są złożone. W Polsce jedną z nich
jest dziedzictwo systemu komunistycznego, kiedy to z jednej strony
wmawiano wszystkim, że religia jest sprawą czysto prywatną, a zatem nie powinna mieć reperkusji społecznych, a z drugiej zabraniano
angażowania się z pozycji katolickich w życie publiczne. Totalitarny
system komunistyczny prowadził szeroko zakrojoną walkę z religią,
laicyzację i ateizację społeczeństwa. Świątyń katolickich wprawdzie
w Polsce jeszcze nie zamykał, jak to miało miejsce w republikach
Związku Radzieckiego, ale jedynie je tolerował. Usiłował całość życia religijnego zamknąć w murach kościelnych. Kościół znalazł się
w sytuacji oblężonej twierdzy, co nie pozostawało bez wpływu na
charakter duszpasterstwa. Kształtował się specyficzny jego typ, zwany kultycznym. Chodziło o obronę zagrożonej wiary i kultu. Dlatego
duszpasterze zwracali uwagę na liczny udział wiernych w niedzielnej
Mszy św. i w różnych kościelnych nabożeństwach. Położyli także
akcent na przepowiadanie, zwłaszcza kerygmatyczne. Po usunięciu
ze szkół katechizacji zorganizowali parafialną katechizację dzieci
i młodzieży. Prymas Tysiąclecia zainicjował najpierw Wielką Nowennę, a następnie Peregrynację Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Wówczas kultyczny aspekt duszpasterstwa silnie się zintensyfikował. Już nie mógł się zmieścić w murach świątyni, wyszedł na
ulice i place, przybierając agoralny wymiar.
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Duszpasterstwo kultyczne spełniło swoją misję. Oblężony polski Kościół okazał się twierdzą nie do zdobycia. Silny akcent na
wiarę i kult prowadził jednak do pewnego osłabienia wrażliwości na
społeczny wymiar religii. Wprawdzie w programie duszpasterskim
Wielkiej Nowenny i Peregrynacji Matki Bożej nie brakowało aspektów społecznych3, jednak niesprzyjająca sytuacja polityczna nie pozwoliła na ich pełną artykulację, a tym bardziej na podjęcie stosownych działań. W efekcie społeczne obowiązki katolika najczęściej były sprowadzane do ogólnie pojętej miłości bliźniego i doraźnej
pomocy potrzebującym. Działania na rzecz zmiany niesprawiedliwych struktur i doskonalenia życia społecznego – były pod wpływem komunistycznej propagandy postrzegane jako nieuprawnione
mieszanie się do polityki, a zatem nieprzynależne do misji Kościoła.
Trzeba tu dodać, że takim działaniom nie sprzyjał również klimat
społeczny. System komunistyczny był oceniany przez polskie społeczeństwo jako narzucony przemocą, niesprawiedliwy i niereformowalny. Dlatego wzbudzał reakcje odwetowe, które wyrażały się zwłaszcza w nieposzanowaniu własności publicznej oraz w lekceważącym
stosunku do dyscypliny pracy w państwowych zakładach.
Po upadku reżimu komunistycznego zaczęły przenikać do Polski ideologie liberalizmu i postmodernizmu. Według tych ideologii
człowiek nie jest zdolny dojść do obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. Toteż jego przekonania moralne, a także wiara religijna
są subiektywne, a zatem nie mogą mieć waloru prawdy i nie mogą
być racjonalnie bronione. Należą do sfery prywatnej. W konsekwencji nie mają znaczenia dla życia publicznego, gdzie trzeba się stosować do reguł proceduralnych uznawanych przez wszystkich. W ten
sposób liberalizm, prywatyzując religię i przenosząc ją do sfery
subiektywnej, skazuje życie publiczne na funkcjonowanie w pustce,
bez korzeni, bez powiązania z etyką osobową i religijnymi wierze3

Jasnogórskie Śluby Narodu dotyczyły wierności Bogu, Chrystusowi, Krzyżowi,
Ewangelii, Kościołowi i Ojczyźnie. Dotykały także bolesnych i trudnych spraw
Narodu, jak obrona życia nienarodzonych, nierozerwalność małżeństwa, wychowanie dzieci i młodzieży, sprawiedliwość i miłość społeczna, pojednanie i zgoda
narodowa, walka z przemocą, troska o głodnych i bezdomnych. Obligowały również do walki z wadami narodowymi: lenistwem, marnotrawstwem, pijaństwem
i rozwiązłością.
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niami jednostek. W efekcie prowadzi do osłabienia moralnej strony
życia publicznego.4 Stanowi jedną z przyczyn utrzymywania się rozdźwięku między wiarą i życiem codziennym wielu katolików.
Integralność zbawienia

Na pilną potrzebę prowadzenia duszpasterstwa społecznego
wskazują nie tylko przedstawione wyżej fakty. Znajduje ona głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła. Chrystus,
będący Alfą i Omegą historii, przynosi zbawienie integralne.5 Przez
swoją Paschę zaszczepia pragnienie zbawienia w całym kosmosie.
Stworzenie – czytamy w Liście do Rzymian – z niecierpliwością
oczekuje wyzwolenia z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i
chwale dzieci Bożych. (...) całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha
w bólach rodzenia (Rz 8, 21–22).
Zbawienie ofiarowane w Jezusie Chrystusie człowiekowi, stanowiącemu centrum i ukoronowanie całego stworzenia, jest zbawieniem dla wszystkich ludzi i całego człowieka. Dotyczy osoby ludzkiej
we wszystkich jej wymiarach: osobistym i społecznym, duchowym
i cielesnym, historycznym i transcendentnym.6 Jego realizacja zaczyna się już tutaj, na tym świecie. Powszechność i integralność zbawienia powodują, że powstaje nierozerwalny związek pomiędzy relacją
z Bogiem, do jakiej wezwany jest człowiek, i odpowiedzialnością wobec bliźniego w konkretnej sytuacji historycznej.7 Nakaz miłości dotyczy Boga i bliźniego. Chrześcijańska miłość bliźniego, bezinteresowna i powszechna, wzoruje się na miłości Chrystusa, który oddał
swoje życie za nas: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem (J 13, 34).
Błogosławieństwa, stanowiące kwintesencję orędzia ewangelicznego, wskazują na właściwe usytuowanie troski o bliźniego, czyli
porządku doczesnego, wobec porządku transcendentnego. Rzucają
4

5
6

7

M. Toso, Wychowawcza funkcja nauki społecznej we wspólnocie kościelnej, „Społeczeństwo” 9(1999)3, s. 511.
Por. Jan Paweł II, Redemptoris missio. Encyklika, 11 (dalej: RMi).
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005,
38 (dalej: Kompendium).
Tamże, 40.
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światło na konieczne zaangażowanie doczesne w służbie bliźniego
i wspólnoty ludzkiej, usilnie się go domagając i zarazem utrzymując
we właściwej perspektywie. Chronią przed ubóstwianiem dóbr doczesnych i przed niesprawiedliwościami, do jakich prowadzi niepohamowana pogoń za nimi.8
Nauczanie Kościoła

Zadaniem Kościoła jest przekazywanie całej Ewangelii, a zatem także i jej społecznych wymagań. Papież Paweł VI wyjaśnia, że
pomiędzy ewangelizacją a promocją ludzką, czyli rozwojem i wyzwoleniem, zachodzą wewnętrzne więzy łączności: więzy natury antropologicznej, jako że człowiek ewangelizowany nie jest bytem abstrakcyjnym, ale osobą uwikłaną w sprawy społeczne i gospodarcze; więzy natury teologicznej, gdyż planu stworzenia nie można oddzielać od
planu odkupienia, które sięga aż do konkretnych sytuacji, zwalczania krzywdy i zaprowadzania sprawiedliwości; są także więzy natury najbardziej ewangelicznej, mianowicie porządek miłości: bo jak
można głosić nowe przykazanie bez popierania razem ze sprawiedliwością i pokojem prawdziwego i braterskiego postępu człowieka?9
Jan Paweł II uczy, że jak nie wolno błędnie spychać religijności do sfery czysto prywatnej10, tak nie można orędzia chrześcijańskiego ukierunkowywać wyłącznie na zbawienie pozaziemskie.11
Tenże papież w programowej encyklice swego pontyfikatu stwierdza, że Chrystus jest zasadniczą drogą Kościoła, jest naszą drogą do
domu Ojca, jest także drogą do każdego człowieka. Na tej drodze,
która prowadzi od Chrystusa do człowieka, na tej drodze, na której
Chrystus jednoczy się z każdym człowiekiem, Kościół nie może być
przez nikogo zatrzymany. Domaga się tego doczesne i wieczne dobro
człowieka. Kościół ze względu na Chrystusa, z racji tej tajemnicy,
8

9
10

11

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 62
(dalej: WW).
Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja, 31 (dalej: EN).
Jan Paweł II, Orędzie do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z okazji trzydziestej rocznicy ogłoszenia Powszechnej deklaracji praw
człowieka (2 XII 1978), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 1, Poznań-Warszawa 1978, s. 116.
Por. Jan Paweł II, Centesimus annus. Encyklika, 5 (dalej: CA).
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która jest własnym życiem Kościoła, nie może też nie być wrażliwy na
wszystko, co służy prawdziwemu dobru człowieka – jak też nie może
być obojętny na to, co mu zagraża.12 Rozwijając dalej tę myśl, Jan
Paweł II stwierdza, że Kościół uważa troskę o człowieka, o jego
człowieczeństwo, o przyszłość ludzi na tej ziemi, a więc o kierunek
całego rozwoju i postępu – za istotny dla swego posłannictwa, za
nierozerwalnie z nim związany.13 Zaś w encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II wskazuje na owoce ewangelizacji życia społecznego, określane ogólnie mianem postępu: W orędziu ewangelicznym
Kościół daje siłę, która wyzwala i tworzy postęp właśnie dlatego, że
prowadzi do nawrócenia serca i umysłu, do uznania godności każdej
osoby, usposabia do solidarności, zaangażowania w posługę braciom, włącza człowieka w Boży plan, którym jest budowanie Królestwa pokoju i sprawiedliwości już w tym życiu. Jest to biblijna perspektywa «nowego nieba i nowej ziemi», która wprowadziła w historię bodziec i cel dla postępu ludzkości.14
Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina, że Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również
w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny
o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienia człowieka.15
Szczegółowiej o społecznych zadaniach Kościoła traktuje Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu: Miłość, skłaniająca Kościół do przekazywania wszystkim ludziom łaski życia Bożego,
nakazuje mu także, poprzez skuteczne działanie jego członków, realizować prawdziwe dobro doczesne ludzi, zaspokajać ich potrzeby,
dbać o ich kulturę i pozytywnie oddziaływać na integralne wyzwolenie z tego wszystkiego, co utrudnia rozwój osób. Kościół pragnie
dobra człowieka we wszystkich jego wymiarach, a przede wszystkim
jako obywatela «miasta Bożego», a także jako obywatela «miasta
ziemskiego» Kiedy więc Kościół wypowiada się na temat promocji
sprawiedliwości w społeczeństwach lub kiedy mobilizuje świeckich
12
13
14
15

Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika, 13.
Tamże, 15.
RMi 59.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 747, p. 2.
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do tej pracy, zgodnie z ich powołaniem, nie wychodzi poza granice
swej misji.16. Wypełniając zadania społeczne, Kościół jednak troszczy się, aby jego posłannictwo nie zostało pochłonięte przez problemy porządku ziemskiego albo się po prostu do nich nie ograniczało. Dlatego Kościół bardzo zabiega o jasne i jednoznaczne utrzymanie jedności i rozróżnienia między ewangelizacją i promocją ludzką: jedności, gdyż troszczy się o dobro całego człowieka; rozróżnienia, gdyż te dwa zadania należą do jego misji z różnych tytułów.17
Ta sama Instrukcja poddaje interpretacji troskę Kościoła
o ubogich. Stwierdza, że chrześcijanie przez miłość ubogich dają
świadectwo miłości samego Boga, objawionej w Zbawicielu. Miłując
ubogich, Kościół także świadczy o godności człowieka: Jednoznacznie uznaje, że więcej znaczy on przez to, kim jest, niż przez to, co posiada. Daje świadectwo, że ta godność nie może być zniszczona, niezależnie od tego, do jak wielkiej nędzy, pogardy, odrzucenia i bezsilności byłby doprowadzony człowiek.18
2. Upowszechnianie nauki społecznej Kościoła
Natura nauki społecznej Kościoła

Nauczanie społeczne Kościoła zrodziło się ze spotkania orędzia ewangelicznego i jego wymogów etycznych, wyrażonych zwięźle w przykazaniu miłości Boga i bliźniego oraz sprawiedliwości,
z problemami wynikającymi z życia społecznego. Uformowało się
ono w naukę korzystającą z zasobów mądrości, z doświadczenia wspólnoty chrześcijan i z nauk humanistycznych. W procesie kształtowania się tej nauki niezbędne jest odniesienie do teologii i filozofii,
które tworzą jej podstawę, oraz do nadających jej ostateczny kształt
nauk o człowieku i o społeczeństwie. Nauka społeczna zajmuje się
etycznymi aspektami życia społecznego, nie pomijając aspektów
technicznych różnych problemów, ale zawsze w odniesieniu do ich
oceny moralnej. Opierając się na zawsze obowiązujących zasadach,
formułuje konkretne oceny. Ukierunkowana zasadniczo na działanie,
16
17
18

WW 63–64.
Tamże, 64.
Tamże, 68.
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rozwija się w miarę zmieniających się okoliczności historycznych.
Toteż obok zasad zawsze obowiązujących zawiera także oceny okolicznościowe. Jest ona daleka od tworzenia systemu zamkniętego;
pozostaje zawsze otwarta na nowe zagadnienia. Zatem nauka społeczna Kościoła ma charakter teoretyczny i praktyczny. W pierwszym z tych aspektów podaje zasady refleksji i kryteria oceny,
a w drugim wskazuje wytyczne dla działania.19
Jan Paweł II wyjaśnia, że nauka społeczna Kościoła nie jest
jakąś «trzecią drogą» między liberalnym kapitalizmem i marksistowskim kolektywizmem ani jakąś możliwą alternatywą innych, nie tak
radykalnie przeciwstawnych wobec siebie rozwiązań: stanowi ona
kategorię niezależną. Nie jest także ideologią, lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej.
Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez
badanie jej zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym; zmierza
zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta
należy przeto nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej.20
Nauka społeczna Kościoła stanowi nie tylko narzędzie duszpasterstwa społecznego, ale także zawiera jego treść. Jan Paweł II
stwierdza, że nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzi
w zakres misji ewangelizacyjnej Kościoła i stanowi istotną część orędzia chrześcijańskiego, ponieważ ukazuje jego bezpośrednie konsekwencje dla życia społeczeństwa i czyni codzienną pracę i walkę
o sprawiedliwość elementem świadectwa o Chrystusie Zbawicielu.21
Stwierdzenie to papież powtórzył w przemówieniu do biskupów polskich zebranych w Rzymie ad limina Apostolorum w 1993 r., po
czym dodał: Jest to szczególnie ważne w krajach, które – jak Polska
– odeszły od komunizmu i muszą podjąć olbrzymi wysiłek moralnej,
19
20
21

Por. tamże, 72.
Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika, 41.
CA 5.
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gospodarczej i politycznej odbudowy. Kościół ma tutaj do spełnienia
rolę niezmiernie doniosłą.22
Potrzeba upowszechniania nauki społecznej

Potrzebę upowszechniania nauki społecznej Kościoła przypominał już papież Jan XXIII. W encyklice Mater et Magistra pisał:
Bardzo pragniemy, by tę naukę społeczną coraz więcej studiowano.
Przede wszystkim zaś nakazujemy, by była ona wykładana jako przedmiot obowiązkowy w szkołach katolickich wszelkiego rodzaju i stopnia, a najbardziej oczywiście w seminariach duchownych (...) Życzymy sobie ponadto, by ta nauka o sprawach społecznych była włączona w program nauki religii, prowadzonej w parafiach oraz w zrzeszeniach apostolstwa katolików świeckich. Niech też dociera ona do
mas wszelkimi sposobami, jakich dostarcza nam współczesna technika, a mianowicie przez prasę codzienną i periodyczną, przez książki
naukowe i popularne, a wreszcie w odpowiednich transmisjach radiowych i telewizyjnych.23
W odniesieniu do polskich realiów ten sam temat podejmuje
II Polski Synod Plenarny. Zaleca on, aby w kolegiach teologicznych,
instytutach wyższej kultury religijnej i uniwersytetach ludowych
organizować studia katolickiej nauki społecznej. Uczelniom katolickim zaleca opracowanie pomocy duszpasterskich i katechetycznych z
tej dziedziny oraz postuluje szersze włączenie tej problematyki do
katechezy szkolnej, programów mediów katolickich i organizowanych w diecezjach dni duszpasterskich i społecznych. Synod dostrzega także potrzebę powołania przez Konferencję Episkopatu Polski
stałego zespołu lub instytutu zajmującego się analizą rzeczywistości
społecznej, który by współpracował z wydziałami duszpasterskimi
kurii diecezjalnych, z ośrodkami badania opinii publicznej oraz państwowymi urzędami planowania.24

22

23
24

Jan Paweł II, Przemówieniu do biskupów polskich zebranych w Rzymie „ad limina Apostolorum” w 1993 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14(1993) nr 2,
s. 20.
Jan XXIII, Mater et Magistra. Encyklika, 223 (dalej: MM).
II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 78 (dalej: II PSP).
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Potrzeba pełniejszej formacji

Orędzie społeczne Ewangelii nie powinno być traktowane jako
teoria, ale przede wszystkim jako podstawa działania i zachęta do
niego.25 Dlatego potrzebne jest wychowanie w duchu nauki społecz- nej
Kościoła. Na tę potrzebę zwracał uwagę Jan XXIII: Jest sprawą
szczególnej wagi, by Synowie Nasi nie tylko poznawali i przyswajali
sobie zasady nauki społecznej, lecz także byli w nich wychowywani.
(...) Wychowanie powinno skłaniać chrześcijan, by także swe postępowanie stosowali do nakazów Kościoła, dotyczących życia społecznego i gospodarczego.26
Na temat formacji społecznej wypowiada się również II Polski
Synod Plenarny. Apeluje do księży, wiernych świeckich, a zwłaszcza
do uczestników ruchów kościelnych, członków stowarzyszeń oraz
osób czynnie zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną,
aby przez studiowanie nauki społecznej rozwijali swoje chrześcijańskie powołanie. Odwołując się do soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich, Synod przypomina, że formacja świeckich powinna
prowadzić do przezwyciężenia rozdźwięku między wyznawaną wiarą i życiem codziennym, a zatem służyć kształtowaniu jedności dwóch
nurtów życia – życia duchowego i życia świeckiego, obejmującego
rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne itp. Formacja ta powinna pomagać katolikom w rozwijaniu takich umiejętności, jak kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny i obywatelski,
oraz rozwój cnót społecznych: uczciwości, poczucia sprawiedliwości, siły ducha, odwagi, uprzejmości, szczerości.27
Dla celów formacji społecznej należy wykorzystać przede
wszystkim katechezę szkolną. Katecheza – jak wiadomo – nie jest
tylko przekazem wiedzy, ale także wieloaspektową formacją. II Polski Synod Plenarny nakazuje, aby tematykę katolickiej nauki społecznej, w tym także konkretne zagadnienia życia publicznego współczesnej Polski, włączyć do programów katechizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz do katechizacji dorosłych.28
25
26
27
28

CA 57.
MM 227.
II PSP, s. 155–156.
Tamże, s. 97.
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Drugim przedmiotem formacji społecznej winny stać się katolickie
stowarzyszenia, a trzecim struktury niekościelne, jak np. rady gminne, partie, kursy dokształcania zawodowego, wolontariat, spółdzielnie itp.29 Kluczowym zadaniem jest ukazywanie sensu i pastoralnej
doniosłości nauki społecznej Kościoła dla integralnej formacji chrześcijanina. Skoro nauka ta jest istotną częścią orędzia chrześcijańskiego, to nie wolno jej pomijać. Gdyby orędzie ewangeliczne nie przenikało życia, straciłoby w miarę upływu czasu znaczenie i żywotność, stając się martwą literą.
Podmiot i przedmiot duszpasterstwa społecznego

Podmiotem duszpasterstwa społecznego jest cały Kościół: duchowni i świeccy. Zasada podmiotowości całego Kościoła narzuca
się w duszpasterstwie społecznym z większą siłą niż w duszpasterstwie ogólnym. Sposób i miejsce społecznego zaangażowania poszczególnych członków Ludu Bożego powinny być jednak zróżnicowane stosownie do pozycji zajmowanej w Kościele powszechnym
i lokalnych kościelnych wspólnotach, odpowiednio do otrzymanych
chryzmatów oraz konkretnych uwarunkowań i potrzeb.
Duchowni

W Kościele partykularnym pierwszym odpowiedzialnym za
ewangelizację życia społecznego jest biskup. Jest on zobowiązany do
upowszechnienia nauki społecznej w diecezji przy pomocy odpowiednich instytucji. Powinien również stawić czoło aktualnym wyzwaniom społecznym. Niektóre z tych wyzwań wymienia Jan Paweł II
w adhortacji Pastores gregis: W działaniach pasterskich biskupa nie
może zabraknąć wyjątkowej uwagi poświęconej wymogom miłości
i sprawiedliwości, wynikającym z warunków społecznych i ekonomicznych osób najuboższych, opuszczonych, źle traktowanych. (...) biskup
jest obrońcą praw człowieka. Głosi on naukę moralną Kościoła
w obronie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci (...) i bierze sobie do serca obronę słabych, czyni się głosem tych, którzy nie
mają głosu, by przywrócić im prawa. (...) Każdy biskup, z pomocą
29

Por. R. Beghini, Duszpasterstwo społeczne w pluralistycznym społeczeństwie, „Społeczeństwo” 9(1999)3, s. 586–587.
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odpowiednio wykwalifikowanych osób, wezwany jest, aby w obrębie
własnej diecezji dążyć do tego, by w sposób integralny głoszona była
«Ewangelia życia».30
Inicjatywy duszpasterskie biskupa znajdują swoje urzeczywistnienie głównie w posłudze prezbiterów. Prezbiter powinien zapoznawać z nauką społeczną członków swojej wspólnoty i upowszechniać wśród nich świadomość, że mają prawo i obowiązek być aktywnymi podmiotami tej nauki. Zadaniem prezbitera sprawującego
posługę duszpasterską w różnych zrzeszeniach kościelnych jest społeczne uaktywnianie tych zrzeszeń nie tylko przez nauczanie doktryny społecznej Kościoła, ale także przez animowanie konkretnej
działalności. Przez sprawowanie sakramentów, a w szczególności
Eucharystii i Sakramentu Pojednania, kapłan pomaga wiernym przeżywać zaangażowanie społeczne jako owoc zbawczej Tajemnicy. Kapłani powinni także duchowo towarzyszyć osobom zaangażowanym w
życie społeczne i polityczne.31
Znaczącym podmiotem duszpasterstwa społecznego są również
osoby konsekrowane. Ich całkowity dar z siebie jest szczególnym
i proroczym znakiem nauki społecznej: Oddając się całkowicie służbie tajemnicy miłości Chrystusa do człowieka i do świata, zakonnicy
i zakonnice realizują z wyprzedzeniem i ukazują w swoim życiu rysy
nowego człowieczeństwa, które nauka społeczna chce urzeczywistniać.32
Osoby konsekrowane oddają się na służbę pasterskiej miłości przede
wszystkim przez modlitwę, ale także przez pracę podejmowaną
zgodnie z ich charyzmatem. Ich świadectwo, szczególnie w sytuacji
wielkiego ubóstwa, stanowi dla wszystkich wezwanie do realizowania świętości i ofiarnej służby bliźnim. Do najczęściej podejmowanych zadań przez instytuty życia konsekrowanego należą: wychowanie młodych pokoleń oraz katecheza, w których dużo miejsca poświęca się przygotowaniu do życia rodzinnego; wielorakie działania
będące odpowiedzią na różne formy ubóstwa; w tym zwłaszcza służba życiu, tj. opieka nad chorymi, upośledzonymi fizycznie czy umysłowo, narkomanami, alkoholikami, starcami, samotnymi matkami
30
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i dziećmi; popieranie i animowanie różnych inicjatyw wolontariatu
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; obecność na
tzw. nowych areopagach, np. w środkach społecznego przekazu.33
Świeccy

Duszpasterstwo społeczne najczęściej kojarzy się ze świeckimi, toteż warto temu podmiotowi poświęcić więcej uwagi. Sobór
Watykański II uczy, że zadaniem ludzi świeckich (...) jest szukanie
królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej.34 Zatem ludzie świeccy powołani są do
świata. Powołanie do świata stanowi podstawę i cechę tzw. świeckiego charakteru, wyróżniającego wiernych świeckich wśród innych
stanów Ludu Bożego. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici
wyjaśnia, że świat jest polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania. Chrzest nie odrywa świeckich
od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie winno się urzeczywistniać: na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako. Toteż fakt bycia i działania w świecie posiada dla świeckich znaczenie
nie tylko antropologiczne i socjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne.35
Zadaniem katolików świeckich jest odnowa świata, wymagająca zaangażowania w różne dziedziny życia. W adhortacji Evangelii
nuntiandi czytamy: Polem właściwym dla ich ewangelizacyjnej aktywności jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki; dalej dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych, środków społecznego przekazu; do tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie otwarte na ewangelizację, jak
miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienia ludzkie.36 Obecnie, w dobie globalizacji, katolicy świeccy powinni otworzyć się ze swoim świadectwem życia na wszystkich lu-
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dzi, z którymi poniosą ciężar najbardziej palących wyzwań. Warto tu
zwrócić baczniejszą uwagę na pewne pola służby społecznej świeckich.
Godność osoby

Na pierwszym miejscu trzeba zauważyć potrzebę zaangażowania świeckich w obronę godności osoby ludzkiej. Jan Paweł II uczy,
że uświadamianie sobie i innym nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej stanowi istotne, a poniekąd centralne i jednoczące zadanie tej posługi na rzecz rodziny ludzkiej, do sprawowania której Kościół, a w nim katolicy świeccy są powołani.37 Trzeba zatem upowszechniać właściwą antropologię, to jest taką wizję człowieka, która
uzasadniałaby i broniła godności osoby ludzkiej pojmowanej integralnie: w wymiarze cielesnym, duchowym, społecznym i transcendentnym. Trzeba przekonywać, że wszystkie rzeczy, które są na ziemi, należy skierowywać ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt38,
ponieważ osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych.39 Osoba ludzka nie może być
zredukowana do statusu narzędzia i używana jako środek do osiągnięcia jakichś celów w polityce, gospodarce czy innych dziedzinach.
Pierwszą formą wypełniania tego zadania powinien być wysiłek w kierunku odnowy wewnętrznej własnej osoby, czyli własnego nawrócenia. Nawrócenie serca pozwoli spojrzeć na drugiego
człowieka jak na brata i pobudzi do zaangażowania w uzdrawianie
instytucji, struktur i warunków sprzecznych z godnością człowieka.
Reformowanie instytucji bez osobistego nawrócenia nie przyniesie
oczekiwanych owoców.
Obrona ludzkiej godności winna polegać przede wszystkim na
potwierdzaniu prawa każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia aż
do naturalnej śmierci oraz wszystkich innych praw człowieka. Szacunek dla godności osoby wymaga także uznania religijnego wymiaru człowieka, co w konsekwencji podnosi rangę prawa do wolności
sumienia i do wolności religijnej. W obecnej sytuacji szczególnie
37
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nagląca jest potrzeba zaangażowania w obronę małżeństwa i rodziny
jako niezastąpionych wartości służących rozwojowi osoby ludzkiej.40
Kultura

Uprzywilejowanym obszarem zaangażowania społecznego
świeckich jest kultura. W skali światowej zauważa się, że u korzeni
nędzy wielu narodów znajdują się różne formy pozbawiania dostępu
do kultury i brak uznania praw kulturalnych. Dlatego świeccy w tychże krajach powinni dążyć do zagwarantowania: każdemu człowiekowi prawa do kultury ludzkiej i społecznej odpowiadającej godności
osoby, bez żadnej dyskryminacji; prawa rodzin i osób do wolnej szkoły; wolności dostępu do środków społecznego przekazu; wolności badań, upowszechniania myśli, dyskusji i konfrontowania poglądów.41
Inne są problemy kultury zachodniej, w tym w pewnym stopniu także polskiej. Kultura ta jawi się jako wielokształtna i pełna
sprzeczności. Jest jednocześnie indywidualistyczną, liberalną, mocno
zsekularyzowaną, materialistyczną, hedonistyczną. Nadto niektóre jej
nurty odwołują się do ideologii postmodernizmu. Lansują pogląd, że
nie istnieje możliwość dotarcia do obiektywnej prawdy i niepodważalnych wartości, a człowiek powinien nauczyć się żyć w sytuacji
całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości i przemijalności. Kwestionuje się zarówno religijne ujęcia prawdy, sensu czy
sumienia, jak i zdobycze oświecenia, traktując je jako przejawy imperializmu rozumu i techniki. Usuwane są z kultury wartości absolutne, a na ich miejsce stawia się wolność i tolerancję jako wartości,
które wszyscy powinni uznawać, a więc w pewnym sensie absolutne.42
W obliczu tych kulturowych zawirowań trzeba przypominać
o znaczeniu kultury dla rozwoju osoby ludzkiej. Kultura jest warunkiem autentycznie ludzkiego istnienia. Określa ona sposób i jakość życia każdego człowieka. Każdy człowiek jest dzieckiem swej
kultury. Bez kultury nie jest możliwa ani osoba ani grupa społeczna.
Kultury się nie dziedziczy biologicznie. Oznacza to, że wszystkie lub
prawie wszystkie modele zachowania ludzkiego są przyswajane
40
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z zewnątrz w ciągu życia jednostki. Między kulturą a osobą istnieje
relacja przyczynowości zwrotnej: kultura kształtuje człowieka, ale
i człowiek kształtuje (tworzy) kulturę.43
W odpowiedzi na wyzwania zachodniej kultury trzeba dokładać wszelkich starań celem dowartościowania wymiaru religijno-moralnego kultury. Religia bowiem stanowi rdzeń kultury i główną siłę
napędową człowieka. Ma istotne znaczenie dla jakości ludzkiego życia. Wymiar religijny jest dla każdego człowieka wymiarem podstawowym. Dlatego Jan Paweł II w przemówieniu do polskich biskupów przybyłych w 1998 r. ad limina Apostolorum wzywał, aby treścią i wartościami Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia,
kryteria ocen i normy działania człowieka (...) aby cała kultura przenikniętą została duchem chrześcijańskim.44
Szczegółowe zadania w tym dziele, w odniesieniu do naszego
kraju, wylicza II Polski Synod Plenarny. Kościół według Synodu
powinien z jednej strony być sumieniem krytycznym wobec kultury,
a z drugiej pełnić funkcję kulturotwórczą. Do zadań podstawowych
Synod zalicza troskę o transcendentny wymiar kultury, kształtowanie
kultury moralnej i wychowywanie w takiej kulturze młodego pokolenia. W związku z tym zaleca zakładanie szkół katolickich, świetlic, klubów sportowych, a także organizowanie dla dzieci i młodzieży katolickich programów wakacyjnych. Pilnym zadaniem podstawowym jest troska o zachowanie kultury narodowej i regionalnej. Należy dbać o czystość i piękno języka, zachowanie zwyczajów świątecznych, wspólny śpiew, o biblioteki i filmoteki, chóry, zespoły muzyczne, teatry regionalne. Diecezje i parafie powinny popierać twórczość miejscowych artystów. Należy również kształcić silny zmysł
krytyczny, pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości i odrzucanie tego, co posiada znamiona antykultury, czyli. tzw. kultury śmierci.45
Synod zwraca uwagę na możliwości kulturotwórcze parafii.
Zaleca zakładanie parafialnych domów katolickich, które stanowiły43
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by centra Akcji Katolickiej, a jednocześnie ośrodki katolickiej kultury. W większych ośrodkach zaleca organizowanie Tygodni kultury
chrześcijańskiej. Zwraca też uwagę na budownictwo sakralne, wystrój świątyń, ochronę zabytków. Dużo miejsca poświęca środkom
społecznego przekazu. Wzywa do rachunku sumienia osoby odpowiedzialne za media, apeluje o etykę dziennikarską, wskazuje na potrzebę formacji odbiorców do dojrzałego korzystania z mediów, apeluje o wspieranie rozwoju mediów katolickich.46
Polityka

Zaangażowanie świeckich niezbędne jest także w dziedzinie
politycznej. Sfera polityki według myśli Kościoła stanowi jedną
z form świadectwa chrześcijańskiego. Toteż zaangażowanie katolików świeckich w działalność polityczną jest przezeń oceniane zdecydowanie pozytywnie. W soborowej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes czytamy: Kościół uznaje za godną pochwały i szacunku
pracę tych, którzy dla posługi ludziom poświęcają swoje siły dobru
państwa i podejmują się tego trudnego obowiązku.47 Zaś papież
Paweł VI w liście apostolskim Octogesima adveniens stwierdza: polityka jest sposobem trudnym wykonania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim.48 Wreszcie Jan Paweł II w adhortacji Christifideles
laici pisze: aby ożywić duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość (...) świeccy nie mogą zrezygnować z udziału w polityce, czyli
w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego
dobra.49 Prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich świeckich, chociaż formy tego udziału mogą być różne. Dalej
papież mówi: Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być te-
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renem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych.50
Polityka ma świecki charakter, to znaczy posiada własną tożsamość ontologiczną, swój własny cel, swoje prawa i narzędzia. Angażując się w politykę, katolicy świeccy powinni unikać grożącego
im pomieszania płaszczyzn działania. Konstytucja soborowa Gaudium et spes każe rozróżniać to, co czynią wierni, czy to poszczególni
czy stowarzyszeni, we własnym imieniu, jako obywatele kierujący się
głosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, co czynią wraz ze swoimi pasterzami w imieniu Kościoła.51 Działając z własnej inicjatywy,
katolicy świeccy nie mogą własnych poglądów i propozycji rozwiązań w sferze polityczno-społecznej przedstawiać jako stanowiska
Kościoła, ani nie mogą wciągać w poparcie dla nich autorytetu hierarchii kościelnej czy też oczekiwać w tej kwestii jedności wszystkich katolików. Bowiem Kościół (...) w żaden sposób nie utożsamia
się ze wspólnotą polityczną ani nie wiąże się z żadnym systemem
politycznym.52
Błędem byłoby utożsamianie słusznej postawy autonomii, jaką
katolicy powinni przyjmować w życiu politycznym, z postulatem niezależności od nauczania moralnego i społecznego Kościoła.53 Katolików świeckich zawsze obowiązuje chrześcijański styl działania.
Powinni oni dawać świadectwo takim wartościom ludzkim i ewangelicznym, jak wolność, sprawiedliwość, solidarność, wierne i bezinteresowne oddanie sprawie wspólnego dobra, prosty styl życia,
troska o ubogich i słabych. Powinni zachować potrójną wierność:
wartościom naturalnym, szanując uprawnioną autonomię spraw doczesnych; wartościom moralnym, upowszechniając świadomość nieodłącznego wymiaru etycznego każdego problemu społecznego i politycznego; wartościom nadprzyrodzonym, realizując swoje zadanie
w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa.54
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Konkretne wskazania dla działalności politycznej w Polsce
podaje II Polski Synod Plenarny. Apeluje on o włączenie się wszystkich wiernych świeckich w działalność polityczną i budowanie demokracji na fundamencie etycznym. Zachęca do prezentowania
w swoim otoczeniu racji i argumentów uzasadniających stanowisko
chrześcijańskie w sprawach publicznych, zwraca uwagę na obowiązujący ich styl uprawiania polityki, wzywa do wysiłków na rzecz pojednania narodowego i z innymi narodami oraz do troski o właściwy
kształt integracji europejskiej.55
Ekonomia

O społeczne zaangażowanie świeckich woła także współczesna ekonomia, poddana ciężkim próbom przez ideologie liberalne
i procesy globalizacyjne. Trudna jest sytuacja ekonomiczna także
w naszym kraju. Drugi Synod Plenarny wymienia liczne polskie
grzechy gospodarcze: korupcję, a zwłaszcza domaganie się łapówek,
przywłaszczanie sobie własności przedsiębiorstwa przez kadry kierownicze, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków,
marnotrawstwo i złe wykonywanie pracy, zmuszanie zatrudnianych
osób do pracy w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, przynależność do organizacji mafijnych, wykorzystywanie trudnej sytuacji osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i cudzoziemców do ich
zatrudniania bez żadnych świadczeń socjalnych, nadużywanie subwencji i świadczeń socjalnych itd. Skutkiem tych grzechów jest bieda i bezrobocie oraz poczucie niesprawiedliwości i krzywdy.56
Kościół nie ogranicza swoich zadań wyłącznie do krytycznej
oceny różnych ustrojów społeczno-gospodarczych. Chce przez swoje
nauczanie i przez czynną obecność świeckich nieść światło Chrystusa na współczesne areopagi ekonomii. Przypomina, że twórcą, ośrodkiem i celem życia gospodarczego jest człowiek57, dlatego ono nie
powinno zmierzać jedynie do pomnażania dóbr wyprodukowanych
i zwiększania zysków czy wpływów; przede wszystkim powinno służyć
osobom, całemu człowiekowi i całej wspólnocie ludzkiej. Działalność
55
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gospodarcza, prowadzona zgodnie z właściwymi jej metodami, powinna być podejmowana w granicach porządku moralnego, zgodnie
ze sprawiedliwością społeczną, by odpowiedzieć na zamysł Boży względem człowieka.58 Wokół tej koncepcji koncentrują się podstawowe
zasady społeczne: dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej, solidarności i pomocniczości, których przestrzeganie warunkuje tworzenie się ładu społeczno-gospodarczego.
W obecnej sytuacji zadaniem podstawowym jest przezwyciężenie odrywania się ekonomii od etyki. Głoszony przez liberałów
rozbrat ekonomii z etyką jest wielkim nieporozumieniem. Bowiem
gospodarowanie, będąc działalnością świadomą, wolną, a w konsekwencji odpowiedzialną, podlega – podobnie jak każdy inny aspekt
życia ludzkiego – wartościowaniu etycznemu, i z natury rzeczy jest
podporządkowane normom etycznym.
Zaangażowanie chrześcijan powinno się przejawiać zarówno
w promowaniu nauki Kościoła dotyczącej gospodarowania, w rozpoznawaniu aktualnych modeli rozwoju społeczno-gospodarczego
i ich ocenie, jak również w dążeniu do zmiany nieprawidłowych
struktur gospodarczych. Reforma struktur wymaga szerokiej współpracy wielu podmiotów. Znaczącą rolę mogą tu odegrać zrzeszenia
o inspiracji chrześcijańskiej działające w sferze gospodarki, obejmujące pracowników, przedsiębiorców i ekonomistów.59
Szczegółowe zadania świeckich w skali światowej wymienia
Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici. Stwierdza, że wobec
radykalnych przemian zachodzących w świecie gospodarki i pracy
świeccy muszą przede wszystkim angażować się w rozwiązywanie poważnych problemów rosnącego bezrobocia, walczyć o najszybsze położenie kresu licznym niesprawiedliwościom wynikającym z niewłaściwej organizacji pracy, zabiegać o to, by miejsce pracy stało się
miejscem wspólnoty osób cieszących się poszanowaniem ich podmiotowości i prawa do uczestnictwa, walczyć o rozwój nowej solidarności pomiędzy tymi, którzy uczestniczą we wspólnej pracy oraz o stworzenie nowego typu przedsiębiorstw, o zrewidowanie systemów han58
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dlowych i finansowych, a także o zmianę systemu wymiany technologicznej.60
Te same zadania czekają na realizację w Polsce. Drugi Synod
Plenarny, a także listy pasterskie episkopatu Polski, nawiązując do tych
zadań, eksponują niektóre bardziej szczegółowe kwestie. Synod między innymi: wzywa do solidarności z tymi, którzy prowadzą dzieło
reform społeczno-gospodarczych; właścicieli i kierowników przedsiębiorstw wzywa do poszanowania godności i praw pracowników,
do pracowników zaś apeluje o uczciwą i rzetelną pracę; duchownych
zachęca do organizowania i prowadzenia duszpasterstwa pracowników i duszpasterstwa przedsiębiorców; zaleca wychowanie ekologiczne i kulturę prostego stylu życia; apeluje do wszystkich podmiotów
życia społecznego o większe zaangażowanie w likwidowaniu przyczyn i skutków bezrobocia.61 Więcej szczegółowych zaleceń w celu
przezwyciężenia bezrobocia zawiera List społeczny Episkopatu Polski, zatytułowany: W trosce o nową kulturę życia i pracy.62
Zakończenie

W podsumowaniu należy podkreślić potrzebę rozwijania duszpasterstwa społecznego. Powinno ono coraz szerzej otwierać się na
naukę społeczną Kościoła. W sposób zaprogramowany winno oddziaływać w kierunku recepcji tej nauki, formacji w jej zakresie, jej
doświadczalnej weryfikacji i udziału w jej uwspółcześnianiu stosownie do możliwości adresatów i środowisk w których działają. Znaczy
to, że powinno ono ukierunkowywać się nie tylko na przypominanie
wypowiedzi społecznych kościelnej hierarchii, ale także na analizę
sytuacji społecznej, jej ocenę, przygotowanie programów i strategii
działania, jak również na eksperymentowanie i weryfikację zaprogramowanej działalności.
Na zakończenie warto przypomnieć nauczanie Pawła VI, które
rzuca światło na rozważane kwestie i może inspirować do działania.
W liście Octogesima adveniens pisał on: Do wspólnot chrześcijań60
61
62

ChL 43.
II PSP, s. 76–79.
Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o nową kulturę życia i pracy. List społeczny na temat bezrobocia, Warszawa 2001.
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skich należy obiektywna analiza sytuacji (...), wyjaśnienie jej w świetle niezmiennych wypowiedzi Ewangelii, sięgnięcie do zasad myślenia, do kryteriów osądu i dyrektyw działania zawartych w społecznym nauczaniu Kościoła, wypracowanym w ciągu dziejów. (...) Zadaniem zatem wspólnot chrześcijańskich jest rozpoznać z pomocą Ducha Świętego – w jedności ze swymi biskupami, w dialogu z innymi
braćmi chrześcijanami oraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli – jakie
należy wybrać metody i jakie podjąć zadania, by dokonać koniecznych, a często bardzo pilnych, przemian społecznych, politycznych
i ekonomicznych.63 Papież przypomina, że te zadania należą do świeckich: Trzeba bowiem, aby (...) świeccy wiedzieli, że ulepszanie porządku doczesnego jest ich zadaniem. Jeśli rzeczą hierarchii jest nauczanie i autorytatywne wyjaśnianie praw i przykazań moralnych,
którym w tej sprawie trzeba być posłusznym, to świeccy – nie czekając biernie na nakazy i wskazówki skądinąd – mają obowiązek przez
śmiałe projekty i inicjatywy przepoić zmysłem chrześcijańskim nie tylko obyczaje i świadomość ludzi, ale również prawa i struktury społeczności świeckiej. Niechaj więc każdy zada sobie pytanie, co dotąd
uczynił i co jeszcze winien zrobić. Nie wystarczy bowiem przypominać ludziom ogólne zasady, potwierdzać intencje, potępiać krzyczące
niesprawiedliwości, wygłaszać śmiałe sądy prorocze: to wszystko będzie bez wartości, jeśli nie będzie temu towarzyszyć pełniejsze poczucie własnego obowiązku i konkretna działalność. Łatwiej jest bez wątpienia oskarżać innych o współczesne niesprawiedliwości niż zrozumieć, że nikt nie jest bez winy i że trzeba wymagać poprawy od siebie. Taka bowiem pokorna postawa, którą trzeba wysoko cenić, uwolni działalność chrześcijan od jakiegokolwiek rozgoryczenia i stronniczości, a także uchroni od zniechęcenia wobec tak olbrzymiego zadania.64

63
64

OA 4.
Tamże, 48.
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ks. Adam Przybecki*

Duszpasterstwo katechetyczne
czy pastoralne aspekty katechizacji?
Próba uporządkowania pojęć

Od pewnego czasu w tekstach publikowanych w języku polskim, wśród nich także w niektórych dokumentach kościelnych,
spotkać można coraz częściej używane określenie – „duszpasterstwo
katechetyczne”. Tendencja do jego stosowania w polskiej literaturze
teologicznej narasta z dnia na dzień. Dlatego – w moim przekonaniu
– istnieje konieczność podjęcia dyskusji nad znaczeniem tego pojęcia. Być może, że wspomniana dyskusja powinna była się pojawić
już wtedy, kiedy określenia tego zaczęto szeroko używać w polskim
tłumaczeniu Dyrektorium ogólnego o katechizacji.2 Dzisiejsza jednak sytuacja niejasności w tym względzie powoduje, że grozi nam
niebezpieczeństwo całkowitego rozmycia sensu podstawowych pojęć, co prowadzić może do terminologicznego bałaganu. Chodzi tutaj
bowiem już nie tylko o jednostkowe czy obiegowe zastosowanie tego określenia, ale wprost o publikacje poświęcone wyłącznie temu
* Ks. Adam Przybecki – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr hab. teologii praktycznej, kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej oraz kierownik studiów
doktoranckich i podyplomowych Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, redaktor czasopisma „Teologia Praktyczna”. Autor książek: Urzeczywistnianie się
Kościoła w środowisku akademickim. W poszukiwaniu koncepcji duszpasterstwa
studentów w Polsce (1986), Po stronie nadziei. Notatki duszpasterza akademickiego z lat 1981–82 (1991), Zawierzyć Słowu. Nad tekstami biblijnymi czytań niedzielnej Eucharystii (1997), Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności.
Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku (Poznań 1999), Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności (Poznań 2001).
2
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
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zagadnieniu, czy nawet organizowane na ten temat naukowe sympozja katechetyczne.
Skala problemu

Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że termin ten funkcjonował i funkcjonuje w obiegowym języku, podobnie jak inne, podobne określenie – „duszpasterstwo liturgiczne”. Oba, najprościej
sprawę ujmując, wyrażają w formie pewnego skrótu myślowego to
wszystko, co w misji duszpasterskiej Kościoła związane jest z katechizacją czy liturgią. Problem jednak zaczyna nabierać zupełnie nowego wymiaru, kiedy to potoczne, obiegowe czy kolokwialne sformułowanie wchodzi, zarówno do języka oficjalnych dokumentów
kościelnych, jak i publikacji naukowych. Wtenczas musi zrodzić się
pytanie o sens tego określenia! Można by ewentualnie tolerować coś
takiego, gdyby chociaż próbowano osłabić jego wymowę, poprzedzając dodatkowym terminem, np. „tak zwane”. Sygnalizowałby on
pewne specyficzne jego rozumienie. Nielogiczność bowiem wyrażenia „duszpasterstwo katechetyczne” jawi się z całą oczywistością wtedy, gdy uświadomimy sobie, czym jest duszpasterstwo, a także – czy
istnieje jakoweś duszpasterstwo, które nie byłoby zarazem katechetycznym, liturgicznym, itd. Jest ono bowiem pojęciem szerszym niż
tylko sama katechizacja czy liturgia, a wspomniane rzeczywistości są
tymi płaszczyznami, które obok diakonii wzajemnie dopełniają
wszystkiego, co w Kościele nazywamy duszpasterstwem.
Trudno byłoby w zwięzły sposób pokazać drogę coraz szerszego narastania skali tego pojęciowego zamieszania. Ograniczę się
wyłącznie do kilku publikacji. Przed trzydziestu pięciu laty, kiedy
pojawiła się w tłumaczeniu na j. polski Ogólna instrukcja katechetyczna wydana przez Kongregację ds. Duchowieństwa, określenie
„duszpasterstwo katechetyczne” znalazło się przede wszystkim w punkcie 109. Stwierdza się tam, że trzeba popierać lub zakładać wyższe
instytuty duszpasterstwa katechetycznego.3 W innych zaś miejscach
3

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna, „Miesięcznik
Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 24(1973) nr 10–12, s. 260 (w czterech wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej, zamieszczonych
na watykańskich stronach WWW, użyto słowa „pastoral” (por. http://www.vati-
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spotykamy sformułowania dość precyzyjnie kreślące relacje między
duszpasterstwem a katechizacją, np. tytuł drugiego rozdziału brzmi:
Katecheza w misji duszpasterskiej Kościoła (n. 17), a w innym miejscu spotykamy stwierdzenie: w ramach działalności duszpasterskiej,
katechezą trzeba nazwać tę formę działalności kościelnej, która prowadzi zarówno wspólnotę, jak i poszczególnych wiernych do osiągnięcia dojrzałości w wierze (n. 21).4 W rozdziale szóstym wspomnianego dokumentu, zatytułowanym: Koordynacja katechetycznej działalności duszpasterskiej z ogólną akcją duszpasterską, czytamy m.in.:
Ponieważ każda czynność mająca znaczenie w Kościele partycypuje
w posłudze słowa i ponieważ katecheza ma zawsze związek z ogólnym życiem Kościoła, stąd jest zrozumiałe, że działalność katechetyczna musi być koniecznie skoordynowana z ogólną działalnością
duszpasterską (...). Jest przeto rzeczą konieczną, ażeby katecheza
pozostawała w łączności z innymi poczynaniami duszpasterskimi
(n. 129).5 Z kolei w Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II z 1979 r. nie pojawia się wspomniane określenie. Mowa
jest jednak o tym, że katechezy nie można oczywiście oddzielać od
całej duszpasterskiej i misyjnej działalności Kościoła (n. 18), a także
potwierdza się, iż katecheza zachowuje swój charakter duszpasterski
(n. 25).6
Nie spotykamy go również w Katechizmie Kościoła katolickiego. Znajdujemy natomiast w nim stwierdzenie, które odwołując
się do Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae, wyjaśnia, że Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej misji Kościoła,
chociaż się z nimi nie utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny,
przygotowują do katechezy lub z niej wynikają (n. 6).7
Natomiast w tłumaczeniu polskim Dyrektorium ogólnego o katechizacji, wydanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa w 1997
roku, znajdujemy odrębny rozdział (IV), który zatytułowano: Orga-

4
5
6

7

can.va/roman_curia/congregations/cclergy/index_it_cat_docuff.htm).
Tamże, s. 226 i 227.
Tamże, s. 256.
Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska, Watykan 1979 (http://
ekai.pl/bib.php/dokumenty/catechesi_tradendae/catechesi_tradendae1.html).
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 12.
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nizacja duszpasterstwa katechetycznego w Kościele partykularnym.8
Jednakże jego treść nie dotyczy tego, co tradycyjnie rozumiemy pod
pojęciem duszpasterstwo, tylko pastoralno-organizacyjnych aspektów
działalności katechetycznej.
Zastosowany w polskim tłumaczeniu Dyrektorium ogólnego
o katechizacji zwrot „duszpasterstwo katechetyczne” w sposób oczywisty znalazł swoje miejsce w opracowanym na podstawie tego dokumentu Stolicy Apostolskiej Dyrektorium katechetycznym Kościoła
katolickiego w Polsce. To, co było dotychczas raczej problemem
słownego niuansu, zastosowaniem w tłumaczeniu niezbyt precyzyjnego odpowiednika, stało się oto określeniem, które szeroko zagościło w oficjalnym tekście Kościoła lokalnego. Czytamy zatem w punkcie 27, że Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – przez katechezę parafialną i funkcjonujące w parafii grupy modlitewne – wtajemnicza natomiast w modlitwę wspólnoty Kościoła (n. 27).9 Kilka
akapitów dalej zwraca się uwagę, że dopełnieniem szkolnego nauczania religii jest duszpasterstwo katechetyczne, które pozwala dzieciom i młodzieży na przeżycie prawdziwej wspólnoty wiary. To właśnie w parafii, w działających na jej terenie różnych grupach i stowarzyszeniach, katechizowani mogą doświadczyć swej ontologicznej
(przez chrzest) przynależności do Kościoła w płaszczyźnie egzystencjalnej. Nadal pozostaje wciąż aktualna socjalizacja kościelna poprzez katechezę dorosłych (n. 28).10 W pierwszej części tego dokumentu spotykamy odrębny rozdział, któremu nadano tytuł – „Duszpasterstwo katechetyczne w parafii” (rozdz. 5). Rozpoczyna go zdanie stwierdzające: Duszpasterstwo katechetyczne Kościoła powinno
mieć charakter ciągły, w tym sensie, że katecheza dzieci, młodzieży
8

9

10

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, dz. cyt., s. 220
(w sześciu wersjach językowych tego dokumentu: francuskiej, angielskiej, włoskiej, portugalskiej, hiszpańskiej i niemieckiej, zamieszczonych na watykańskich
stronach WWW, użyto słowa „pastoral(e)”. W wersji angielskiej zastosowano
zwrot „pastoral care”, będący odpowiednikiem łacińskiego „cura pastoralis”, stosowanego w dokumentach kościelnych po Soborze Watykańskim II w miejsce
przedtem używanego „cura animarum” – por. http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cclergy/index_it_cat_docuff.htm).
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2001, s. 32–32.
Tamże, s. 33.
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i dorosłych nie mogą być terenami oddzielonymi od siebie czy pozbawionymi wzajemnej łączności. Trzeba, aby one między sobą się
wspierały i uzupełniały (n. 97).11 W następnych punktach tego rozdziału powiedziano: ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się
uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży. Jakkolwiek ten rodzaj katechezy napotyka na pewne trudności, zwłaszcza natury organizacyjnej, niemniej jednak winny one
w każdej parafii być pomyślnie rozwiązane, aby dzieci i młodzież nie
traktowały nauki religii wyłącznie jako jednego z przedmiotów nauczanych w szkole, lecz by mogły również czerpać siłę z bezpośredniego kontaktu z Bogiem w liturgii i sakramentach świętych (n. 106).12
Wypowiedź tę dopełnia uwaga umieszczona w kolejnym punkcie
rozdziału, któremu nadano podtytuł – „Wymiar liturgiczny duszpasterstwa katechetycznego w parafii”. Wspomniany akapit otwiera następujące zdanie: duszpasterstwo katechetyczne w parafii w sposób
naturalny akcentuje wymiar liturgiczny katechezy, choć cała posługa
głoszenia słowa Bożego ma za zadanie przygotować chrześcijan do
owocnego udziału w liturgii. Charakter katechetyczny posiada także
sama liturgia (n. 115).13
Od chwili opublikowania Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce, zauważyć można gwałtowny przyrost
publikacji, które ów zwrot „duszpasterstwo katechetyczne” szeroko
stosują. Wywołanie wspomnianego określenie w przeglądarce internetowej przynosi w odpowiedzi wstępne wskazanie na 65 różnych
miejsc (dane z 25.02.2006), w których można się z nim spotkać.14
Znany miesięcznik „Katecheta”, poświęcony – jak informuje podtytuł – „katechezie, wychowaniu religijnemu i nowej ewangelizacji”,
opublikował obszerny artykuł pod znamiennym tytułem: Duszpasterstwo katechetyczne przygotowujące do sakramentów bierzmowania
11
12
13
14

Tamże, s. 73.
Tamże, s. 76.
Tamże, s. 80.
Taki wynik dało wpisanie wspomnianego zwrotu w znanej przeglądarce internetowej www.google (zob. http://www.google.pl/search?q=%22Duszpasterstwo+katechetyczne%22&hl=pl&lr=&start=0&sa=N).
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i małżeństwa.15 Na jednym z polskich uniwersyteckich wydziałów
teologicznych, w wykazie obowiązujących (od 1 października 2005 r.)
szczegółowych tez egzaminu magisterskiego w zakresie katechetyki,
znaleźć można i taką: „Duszpasterstwo katechetyczne w parafii”.16 W
projekcie dokumentu Komisji ds. Katechizacji trwającego aktual- nie
synodu archidiecezji poznańskiej (z marca 2005 r.) przypomina się
kapłanom, że oprócz obowiązku katechizowania w szkole, prowadzą duszpasterstwo katechetyczne, a jeden z rozdziałów projektu
nosi tytuł: „Duszpasterstwo katechetyczne”.17 Całości obrazu przenikania tego terminu do języka Kościoła lokalnego w Polsce dopełnia
zapowiadane na 22 kwietnia br. sympozjum katechetyczne, organizowane przez kilka jednostek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego i Wydziału Katechetycznego Kurii Opolskiej, któremu
towarzyszy hasło: „Katecheza parafialna – reaktywacja: duszpasterstwo katechetyczne w parafii”.18
Szukając źródeł nieporozumienia

Ukazany pobieżnie proces zakorzeniania się w polskich publikacjach teologiczno-prawnych niezbyt jasnego pojęcia „duszpasterstwo katechetyczne” jest świadectwem niepokojącej tendencji do bagatelizowania metodologicznych podstaw refleksji prowadzonej na
terenie teologii praktycznej. Skoncentrowana w znacznej mierze na
konfrontacji z teologią zachodnią, nie docenia zgodnego z naukową
metodą postępowania. Ślady tego spotkać można w niektórych wypowiedziach, z dumą podkreślających, że teologia polska była i jest
zakorzeniona mocno w codzienności, w życiu konkretnego człowieka.
Zupełnie inaczej aniżeli ma to miejsce w wielu krajach zachodniej
Europy, gdzie uprawia się często teologię ponad głowami przeciętnych obywateli. A wszystko dlatego, że jej wybitnymi przedstawicielami byli bowiem zawsze duszpasterze, misjonarze, kaznodzieje, jednym słowem ludzie związani żywo z życiem i dziejami społeczeństwa
15

16

17
18

R. Murawski, Duszpasterstwo katechetyczne przygotowujące do sakramentów bierzmowania i małżeństwa, „Katecheta” 49(2005) nr 9(316), s. 11–21.
http://www.us.szc.pl/wt_dziekanat?xml=load_page&st=8798&ar=1&id=3767&g
=&pid=10590
http://www.archpoznan.org.pl/synod/text/2005/pdokum/kkat.html
Zob. http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/sympozja.htm
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i narodu.19 Jednakże ta bliska głów przeciętnych obywateli teologia,
choć może ustrzegła się poważniejszych błędów dogmatycznych, nie
tak bardzo podejmuje pytania, które dzisiaj drążą umysłu i serca rodaków.
Poszukując przyczyn rozprzestrzeniania się na rodzimym
gruncie wyrażenia „duszpasterstwo katechetyczne”, wydaje się, że
najpierw trzeba zwrócić uwagę na pewne nieścisłości w polskich
przekładach oficjalnych tekstów kościelnych enuncjacji. Zbyt często
nie zauważa się, że w większości języków zachodnich funkcjonują,
tak jak np. w j. niemieckim, dwa nieco różne słowa – Seelsorge
i Pastoral, które w większości wypadków tłumaczy się u nas wyłącznie na polskie „duszpasterstwo”. Brakuje bowiem w j. polskim drugiego rzeczownika, który odpowiadałby owemu Pastoral. Tymczasem słowa te, choć podobne, posiadają jednak nieco inny odcień
znaczeniowy. Owe subtelne różnice wyjaśniał kilkanaście lat temu
śp. Josef Müller, ówczesny profesor teologii pastoralnej na Uniwersytecie we Fryburgu (w Bryzgowii). Z jednej strony podkreślał zamienne używanie tych dwu pojęć w bieżącej praktyce, ponieważ
określają one całościowo pole kościelnej aktywności, z drugiej –
wskazywał na istniejące między nimi różnice. W jego przekonaniu
wyrażenie Seelsorge zawiera w sobie bardziej personalne odniesienie, „od osoby do osoby” („do wewnątrz” wspólnoty – ad intra), zaś
Pastoral, przeciwne, rozszerza je i wymaga związania z całością
kościelnego działania, szczególnie tego, które adresowane jest ad
extra, tzn. do współczesnego świata jako całości (w tym sensie należy rozumieć tytuł soborowego dokumentu – Konstytucja pastoralna (duszpasterska) o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes).20
W tle omawianego procesu przenikania do kościelnego słownictwa w Polsce określenia „duszpasterstwo katechetyczne”, rysuje
się również bardzo nabrzmiały problem duszpasterstwa dzieci i mło19

20

Cytat pochodzi z publikacji w: „Przegląd Katolicki” nr 22/1984 [przytoczony za:
K.K., Homo creator po polsku, „Przegląd Powszechny” t. 246, 1985 nr 2(762), s. 316].
J. Müller, Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge (Kapitel
1.2: Zur Unterscheidung der Begriffe „Pastoral” und „Seelsorge”), Verlag Styria,
Graz-Wien-Köln 1993, s. 15–16.
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dzieży. Sprawa ta dała znać o sobie w chwili, kiedy po wielu latach
przerwy nauczanie religii ponownie znalazło swoje miejsce w szkole. W krótkim okresie od tej zmiany z wielu stron można było usłyszeć dość powszechne narzekanie, że powrót do szkoły jest przyczyną „wyprowadzenia” dzieci i młodzieży z parafii. Tymczasem owo
wydarzenie w sposób drastyczny ukazało tylko to, co od wielu lat jawiło się jako sprawa oczywista, a dostrzegane było jedynie przez
nielicznych. Prowadzone bowiem przy świątyni nauczanie religii
przesłaniało bolesną prawdę o tym, że w większości parafii, poza tą
formą aktywności, nie istniało jakiekolwiek świadomie zorganizowane duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Powodowało to sprowadzenie duszpasterstwa młodego pokolenia chrześcijan wyłącznie do organizowanego w salkach parafialnych nauczania religijnego, które od
czasu do czasu, zależnie od sytuacji w danej parafii, przeplatano
elementami duszpasterstwa ogólnego, np. spowiedzią z okazji pierwszego piątku miesiąca lub, w okresie wielkopostnym, nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Jeszcze przez pierwszych kilka lat ponownej obecności w szkole panowało przekonanie, że owo – jak mówiono – wejście do szkoły rozwiąże wszelkie problemy duszpasterstwa
dzieci i młodzieży. Dopiero później po różnorakich próbach przysłowiowego godzenia wody z ogniem, niesatysfakcjonujących owocach
szkolnych rekolekcji, rosnącej absencji dzieci i młodzieży podczas
niedzielnej mszy św., zauważono, że młodzież w odrodzonej Polsce
– jak to stwierdził jeden z publicystów – z każdym dniem coraz bardziej staje się Kościołem pozostawionym samemu sobie.21
W tej sytuacji zaczęto coraz wyraźniej mówić o konieczności
uzupełnienia szkolnego nauczania religijnego duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Jednakże w toku powstawania kolejnych programów,
jego liczne i różnorakie formy, sprowadzono przede wszystkim do
skądinąd bardzo potrzebnej i ważnej katechezy parafialnej. Dzisiaj,
kiedy mówi się o tzw. duszpasterstwie katechetycznym, to wymienia
się m.in. duszpasterstwo katechetyczne przygotowujące do sakramentu bierzmowania i duszpasterstwo katechetyczne przygotowują-

21

Por. J. Majewski, Kościół pozostawiony samemu sobie, czyli młodzież w Kościele,
w: W trosce o Kościół, Lublin 2000, s. 29–35.
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ce do sakramentu małżeństwa.22 Odnosi się wrażenie, co zresztą potwierdzają w rozmowach niektórzy duszpasterze, że owo określenie
„duszpasterstwo katechetyczne” używane jest w Polsce dlatego, aby
nie osłabiać roli i znaczenia szkolnego nauczania religii. Próba bowiem zorganizowania katechezy parafialnej, równoległej do szkolnego nauczania religii, spotkałaby się ze znacznym oporem zarówno
dzieci i młodzieży, jak i samych rodziców. W większości uważają
oni, że szkolna edukacja religijna jest i tak dość absorbująca, zaś na
wszelkie próby poszerzenia jej zakresu reagują dość agresywnie.
Wiąże się to bowiem z koniecznością przejęcia przez rodziców dodatkowej odpowiedzialności za uczestnictwo dzieci w katechezie prowadzonej przy kościele.
W stronę ładu pojęciowego

Formułując propozycję, zmierzającą do uporządkowania na terenie teologii praktycznej podstawowych przynajmniej pojęć, należałoby zacząć najpierw od ustalenia, co oznacza określenie „duszpasterstwo”. Definicja podana przez Encyklopedię Katolicką, mówi,
że jest to zorganizowana działalność zbawcza Kościoła, polegająca
na służbie wobec człowieka przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie ofiary i sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne,
a także na chrześcijańskim świadectwie życia; umożliwia zarówno
włączenie się jak i trwanie we wspólnocie z Bogiem w Trójcy Świętej
jedynym i z ludźmi przez Jezusa Chrystusa w zmieniających się warunkach życia w celu osiągnięcia pełni eschatycznej.23 Wyrażając to
w uproszczonej formie, można powiedzieć, że duszpasterstwo jest
urzeczywistnianiem – przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym –
wspólnoty uobecniającej Boga i będącej znakiem zjednoczenia ludzi
z Bogiem (Kościoła). Budowanie tak rozumianej wspólnoty (koinonia en Christo) dokonuje się poprzez aktualizację podstawowych
funkcji Kościoła, a więc poprzez liturgię, martyrię (słowo i życie
chrześcijańskie) oraz diakonię (będąca wyrazem miłości i agape).24
22
23
24

Por. R. Murawski, dz. cyt., s. 18–21.
R. Niparko, Duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 390.
F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna. Skrypt dla studentów KUL, cz I,
Lublin 1970, s. 348.
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Z przytoczonych określeń wynika, że duszpasterstwo jest pojęciem szerszym niż katechizacja, czy wspominana wcześniej liturgia. Obie te rzeczywistości wraz z diakonią współtworzą to, co nazywamy duszpasterstwem. Dlatego nie możemy dzielić duszpasterstwa na katechetyczne i niekatechetyczne lub liturgiczne i nieliturgiczne. Zarówno katechizacja, jak i liturgia nie mogą być jednym
z działów specjalistycznego duszpasterstwa. Można natomiast mówić o działalności duszpasterskiej skoncentrowanej na katechizacji
czy liturgii.25 Trzeba też wyraźnie podkreślić, że ograniczenie pastoralnej aktywności do jednej tylko z trzech funkcji Kościoła w oderwaniu od pozostałych, grozi rozminięciem się z istotnym celem
duszpasterstwa, jakim jest budowanie komunii. W zależności od kierunku tej koncentracji może się wówczas okazać, że oto liturgia
zacznie spełniać rolę zastępczej terapii nastrojowo-emocjonalnej,
przepowiadanie słowa prowadzić będzie do ideologizacji wiary,
a diakonia zredukowana zostanie do roli jednej z wielu organizacji
charytatywnych. Nieustannie trzeba przypominać, że duszpasterstwo,
które nie jest w całości zorientowane ku urzeczywistnianiu nadprzyrodzonego życia we wspólnocie, nie jest duszpasterstwem istotnym,
tj. adekwatnym do istoty Kościoła i jego misji w świecie.26
Lektura omówionych wcześniej tekstów na temat tzw. duszpasterstwa katechetycznego wykazuje, że pod tym określeniem rozumie się przede wszystkim katechezę parafialną, choć oczywiście nie
brakuje w nich odniesień do innych aspektów duszpasterstwa. Dlatego uznać należy za słuszne, aby tę propozycję nazywać właśnie katechezą parafialną, podkreślając jednocześnie, że jest ona jednym
z ważnych elementów duszpasterstwa dzieci czy młodzieży. Opisując zaś tę katechezę, ukazywać ją w kontekście całości duszpasterstwa jako ważny i istotny jego element! Nie znaczy to, że nie istnieje
potrzeba prowadzenia specjalistycznego duszpasterstwa młodych. Przeciwnie, analiza aktualnej sytuacji domaga się wprost podjęcia inicjatyw, które ugruntowałyby współdziałanie szkolnego nauczania religii z duszpasterstwem dzieci i młodzieży prowadzonym w parafii
i przez parafię. Nie może ono jednak ograniczać się do katechezy pa25
26

Por. tamże, s. 362.
Tamże, s. 387.
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rafialnej, ale musi obejmować pozostałe płaszczyzny pastoralnej aktywności Kościoła.
Na koniec pozostaje zatem skierować apel do wszystkich zainteresowanych, aby stosowali w tekstach teologicznych pojęcia,
które jasno określają znaczenie zawartych w nich treści. Dotyczy to
zarówno tekstów o charakterze normatywnym, jak również publikacji teologicznych oraz ich tłumaczeń z języków obcych. Domaga się
tego bowiem nie tylko zwyczajna rzetelność naukowa, ale także
przekonanie o sensowności i potrzebie logicznego myślenia. W przeciwnym wypadku język teologicznego przekazu może zostać sprowadzony do poziomu ideologicznego bełkotu, który coraz bardziej
opanowuje życie polskiego społeczeństwa.
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Kościół wspólnotą radości i niosącą radość
Radość stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Przeżywana jest ona w różnych formach i okolicznościach: w życiu rodzinnym, w gronie przyjaciół, podczas wypoczynku i świętowania, ale
też podczas wykonywania twórczej pracy. Ujawnia się w chwilach
jubileuszy obchodzonych przez indywidualne osoby i społeczności.
Radość zestawiana jest często z takimi pojęciami, jak szczęście, pokój, bogactwo, pełnia życia, przyjaźń, zdrowie. Kojarzy się ją z przyjemnością, zabawą, wesołością, weselem, uciechą, ukontentowaniem,
idyllą bądź humorem. Sam zbiór terminów wskazuje na bogactwo
uczuć, przeżyć i zachowań kryjących się pod pojęciem radości.
Czy radość może i powinna być udziałem chrześcijanina? Czy
powinna kojarzyć się z chrześcijaństwem? Jak uczynić chrześcijaństwo religią radości i jak tę radość zaznaczyć w różnych momentach
życia kościelnej wspólnoty? Jest to nie tylko teoretyczny, ale i pastoralny problem. Papież Paweł VI, w związku z obchodami jubileuszowego roku świętego 1975, wydał zapomnianą już nieco dziś adhortację o chrześcijańskiej radości Gaudete in Domino.2 Omawia w niej
dogłębnie teologiczne aspekty zagadnienia, a równocześnie formułuje pastoralne wnioski. Każdy jubileusz jest wszakże momentem refleksji nad bogactwem przeżyć minionego okresu i inspiruje do dziękczynienia, które ujawnia się także poprzez radość. Do takiej jubileuszowej radości wezwie Jan Paweł II, przygotowując obchody wiel* Ks. dr hab. Maciej Ostrowski, prof. PAT w Krakowie.
9 maja 1975 r. Tekst polski w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Te Deum
laudamus. Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku 2000, Katowice 1999,
s. 83–107.
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kiego roku rozpoczynającego trzecie millenium chrześcijaństwa. Mówi w niej o świętowaniu rocznicy jako dniach radości.3
Radość definiowana jest jako pewien rodzaj ludzkiego szczęścia, które płynie z poznania i posiadania jakiegoś dobra.4 Gdy to dobro należy do porządku materialnego i doczesnego mówimy o radości naturalnej, gdy zaś dobro ma charakter nadprzyrodzony określamy
ją jako radość duchową i religijną. Można więc mówić o rozmaitych
rodzajach radości, które wiążą się z jej źródłami. Hierarchia dobra
każe rozróżnić wielorakie stopnie radości.
Biblijna teologia radości

Radość
ne w tradycji
miejsc, gdzie
można dodać
150 miejsc).

ma swoje głębokie teologiczne znaczenie zakorzeniobiblijnej.5 W Piśmie Świętym znajdujemy około 450
przewija się określenie radość, radować się. Do tego
terminy pokrewne wesele, weselić się, wesołość (ok.

Radość naturalna ma swe źródło w dobrach ziemskiego życia.
Jako dary Boże mają one swą wartość dla człowieka. Ich osiąganie
i posiadanie daje mu szczęście. Mędrzec Pański na kartach Pisma
Świętego pochwala radość płynącą z jadła i napoju (por. Koh 8, 15).
Bóg przecież stworzył wino, co rozwesela serce ludzkie (Ps 104, 15).
Radość daje odpoczynek po pracy (por. Koh 2, 25). Jest ona godziwym odprężeniem po trudach życia: Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie – to wszystko dar Boży
(Koh 3, 13).
Wiele radości przynosi podziwianie darów natury. Starotestamentalne Psalmy przynoszą liczne teksty tchnące radością z kontemplacji piękna świata stworzonego przez Boga. Psalmista z zachwytem opiewa wspaniałość stworzenia: O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi (Ps 8, 2).6 Człowiek dzieli pieśń
3
4

5

6

Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente. List apostolski (10 XI 1994), 16.
Gaudete in Domino, s. 84–85; J. Kudasiewicz, Radość, w: Słownik teologiczny,
Katowice 1989, s. 184.
Por. A. Ridouard – M. F. Lacan, Radość, w: Słownik teologii biblijnej, red.
X. L. Dufour, Poznań 1990, s. 844–849.
Por. nast. wiersze Ps 8; Ps 104; 148.
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chwały z całym stworzeniem, ze słońcem, które wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega
(Ps 19, 6). Jest to szczęście człowieka obdarowywanego pięknem, pokojem i ciszą przyrody, ale też radość z samego faktu życia. Człowiek ma okazję nie tylko obserwować życie krzewiące się wokół
niego, ale osobiście poniekąd doświadczać, czym ono jest. Cieszy się
z tego, że istnieje na tym świecie.7
Także w ziemskim życiu Chrystusa odzwierciedliła się cała
skala ludzkich radości. Przeżywał ją, podziwiając ptaki niebieskie
i lilie polne (Mt 6, 26–30). Sam udał się na wesele w Kanie Galilejskiej (J 2, 1–2). Cieszył się, gdy mógł przebywać z dziećmi (Mk 10,
3–14). Naturalna radość, która jest udziałem każdego człowieka, odzwierciedliła się w jego przypowieściach o siewcy i żniwiarzu, patrzącym, jak pole przynosi owoce zaspokajające ludzkie potrzeby (J 4, 36),
kobiecie odnajdującej zagubioną drachmę (Łk 15, 8–10), człowieku
znajdującym ukryty skarb (Mt 13, 44). Radości te, mające charakter
naturalny, w życiu i słowach Chrystusa nabierały typicznego znaczenia. Wskazywały na inne, duchowe szczęście, które może stać się
udziałem Jego uczniów.8
Szczególną radość przynosi wspólnota bliskich osób. Psalm 133
mówi o szczęściu tych, którzy przebywają z braćmi: O jak dobrze
i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; jest to jak wyborny olejek na
głowę… (w. 1–2). Chrystus zachęcał swych uczniów do udania się na
miejsce odludne, by odpocząć nieco. Możemy domniemywać, iż tam
chciał ucieszyć się we wspólnocie bliskich mu sercem (por. Mk 6, 31).
Innym razem przeżywał wesele wspólnoty u swych krewnych w Betanii podczas uroczystej uczty (J 12, 1–2). Nie stronił zatem od przeżywania tego rodzaju miłych doświadczeń.
Źródła chrześcijańskiej radości

Chrześcijańska radość ma swe najgłębsze źródło w Bogu. Bóg
jest najwyższym dobrem, stąd tylko On może dać człowiekowi pełnię szczęścia. Sam Chrystus Syn Boży, jako człowiek czerpał radość
ze ścisłej relacji z Ojcem w Duchu Świętym. Jak relacjonuje Ewan7
8

Por. Gaudete in Domino, s. 86–87.
Tamże, s. 89–91.
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gelista: Jezus rozradował się w Duchu Świętym (Łk 10, 21; por. J 10,
15; 14.10). W swej przypowieści o winnym krzewie mówił do uczniów, iż pełną radość znajdą oni, gdy pozostaną w bliskim związku
miłości z Bogiem (J 15, 1–11).
Radość chrześcijanina ma swój początek w przekonaniu, że
dzięki Bożej łasce uczestniczy on w zbawieniu. Anioł zwiastuje radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, gdyż narodził się
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10). Maryja słyszy słowa
anioła: Raduj się łaski pełna (Łk 1, 28)9. Owa radość ma wynikać, iż
jest ona odtąd napełniona bliskością Boga i Jego nadzwyzcajnymi
darami, a łaska zbawienia rozleje się na całą ludzkość przez Tego,
którego poczęła. Wyżyny swe osiąga chrześcijańska radość w przeżyciu tajemnicy wielkanocnej. Opiewa ją uroczysty hymn Exultet śpiewany podczas liturgii Wigilii Paschalnej, głoszący wesele całej ziemi
ze zwycięstwa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. Przyniosło ono światu wyzwolenie z jarzma grzechu i śmierci. Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem… poczuj, ze wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Jest ona nie tylko radością oczekiwanego przemienienia, lecz radością nowej bliskości i teraźniejszości
zmartwychwstałego Chrystusa, który daje się swoim w Duchu Świętym, by zostać z nimi na zawsze – powie Paweł VI.10
Radość jest zatem darem Boga, szczególnym charyzmatem
i owocem Ducha Świętego (Ga 5, 22; por. Dz 13, 52). On umacnia
uczniów, pomaga nieść troski i trudy codzienności, jednoczy we
wspólnocie i daje pełnię życia. On daje nam powrót do raju, otwiera
nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi Boga... On daje
nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami
światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały (KKK 736).11

9

10
11

Biblia Tysiąclecia tłumaczy słowa anioła: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna”. Niemniej wskazuje, że dosłowne tłumaczenie powinno brzmieć „raduj się” lub „wesel się”. Taką formułę używają niektóre języki w modlitwie „Pozdrowienia anielskiego”, np. język słowacki.
Tamże, s. 92–93.
Katechizm Kościoła Katolickiego cytuje św. Bazylego Wielkiego Liber de Spiritu
Sancto.
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Chrystus już tu na ziemi daje wiernym uczniom pewność i radość z tego, że ich imiona zapisane są w niebie (Łk 10, 20). Radość
ziemska chrześcijan nabiera więc cech eschatologicznych. Już teraz
chrześcijanin może antycypować radości czasów ostatecznych lecz
jej pełnię zyska dopiero wtedy, gdy osiągnie cel życia – zjednoczenie
z Bogiem. On jako najwyższe dobro będzie wypełnieniem całego
sensu ludzkiego bytowania, urzeczywistni ludzkie pragnienia i da
szczęście nieprzemijające.12 Tym co pozwala nam w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej już tu na
ziemi jest nasza wiara (KKK 163).
Osiągnięcie wiecznej szczęśliwości będzie zarazem odpocznieniem w Bogu. Sobór Watykański II przypomina prawdę, iż szczęśliwość nowego mieszkania i nowej ziemi, których oczekujemy zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie (KDK 39). Czasy eschatologiczne staną się miejscem najwyższego i równoczesnego spełnienia dwóch rzeczywistości: radości i odpocznienia. Będzie to zarazem radość trwała, której już nikt nie będzie w stanie odebrać (por. J 16, 22).13
Tu na ziemi człowiek kosztuje prawdziwej radości, gdy jego
sumienie jest czyste i wolne od grzechu. Sprawia ją już samo poczucie wewnętrznej prawdy i harmonii. Prawda łączy się z radością
i blaskiem piękna duchowego (KKK 2500). W przeciwieństwie do
grzechu, który jest fałszem burzącym duchowy pokój człowieka. Zaznaczyć trzeba, że istotne źródło tej radości tkwi w napełnieniu Bożą
łaską – darze samoudzielającego się Boga. W tym znaczeniu – jak
wspomnieliśmy wyżej – najdoskonalej spośród ludzi mogła cieszyć
się Maryja, będąc pełną łaski (Łk 1, 28).
Człowiek zdobywa głęboką radość, gdy sam obdarowany potrafi dzielić się miłością z innymi. Święty Paweł pochwala radosnego dawcę. Jest on darzony przez Boga szczególną miłością (2 Kor 9,
7; por. Rz 12, 8). Głębokie duchowe szczęście przynoszą dawcy spełniane przezeń uczynki miłosierdzia i oddanie swego czasu bliźniemu.
12

13

Por. J.Weismayer, Glück, w: H. Rotter–G. Virt [red.], Neues Lexikon der Christlichen Moral, Insbruck-Wien 1990, s. 300–304.
Gaudete in Domino, s. 93.
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Radość duchową sprawia dążenie do osobistej świętości. Zdobywanie doskonałości cnót, czyli trwałych dyspozycji do pełnienia
dobra, buduje w człowieku wewnętrzne wesele. Paradoksalnie jest
ono tym większe, im więcej wymaga trudu i wyrzeczenia. Przykładem takiej radości dla Kościoła są święci, którzy na różny sposób,
przez swe życie, zwłaszcza poprzez ofiarę, naśladowali Chrystusa. W
ten sposób już na tej ziemi mieli oni udział w paschalnej radości
Zbawiciela.14 Apostoł Paweł i jego towarzysze cieszą się, gdy widzą
wśród Koryntian nie tylko nawracających się, ale dążących do doskonałości (por. 2 Kor 13, 9).
Fałszywa radość

Istnieje także obłudna, przewrotna radość. Bierze się ona z zafałszowania dobra. Autor księgi natchnionej mówi o występnych, którzy opuścili ścieżki prawości i których radością jest czynić nieprawość, ze zła, przewrotności się cieszą (Prz 2, 14). Grzech może na
pewnym etapie wydawać się dobrem godnym osiągnięcia, aż do czasu, gdy człowiekowi otworzą się oczy i pozna on swój występek (por.
Rdz 3, 7). Istotą grzechu pierworodnego było odmówienie posłuszeństwa Bogu. W pierwszym momencie ów nieszczęsny rajski
owoc wydawał się człowiekowi piękny i godny spożycia. Miał przynieść możliwość osiągnięcia wyższych dóbr – zdobycia wiedzy,
a nawet bycia równym Bogu (por. Rdz 3, 5–6).
Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy w człowieku bierze górę egoizm. Na pierwszym miejscu pragnie on zaspokojenia tylko swych osobistych chęci. Często wiąże się to z wykorzystaniem
drugiego człowieka dla swych jednostronnych celów. Jeden uzyskuje
wówczas radość z posiadania dóbr, nawet w nadmiarze, podczas gdy
drugi trwa w niedostatku i biedzie, ograbiony przez bogatego. O takiej sytuacji mówił Jezus w swej przypowieści o bogaczu i łazarzu
(Łk 16, 19–31). W swych słynnych biada, stojących na przeciwstawnym biegunie w stosunku do błogosławieństw przestrzega tych, którzy za cel uznali radości ziemskie: Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy się teraz śmiejecie,
albowiem smucić się i płakać będziecie (Łk 6, 24–25).
14

Por. Gaudete in Domino, s. 94nn.
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Z zafałszowaniem mamy również do czynienia w momencie,
gdy radość utożsamia się jedynie z przyjemnością użycia. Radość nie
może polegać jedynie na zaspakajaniu zmysłowych potrzeb. Musi być
kierowana wyższym dobrem. Inaczej stanie się jedynie użyciem zaspokajającym człowieka w nietrwały sposób. Co ważniejsze, tak pojmowana oddala ona człowieka od źródła najwyższego dobra. Grzech
w istocie swej jest odrzuceniem radości płynącej od Boga (KKK 2094).
Ostatecznie doprowadzi on człowieka do smutku z powodu istniejącego zła (por. KKK 1765). Jan Paweł II przestrzega, by nie mylić radości z przelotnym doznaniem zaspokojenia i przyjemności, które
często upaja zmysły i uczucia, później jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem gorycz.15
Pastoralne implikacje i propozycje

Można nadal rozwijać teologię radości. Jest to bardzo obszerne zagadnienie, którego nie obejmą skromne ramy naszego artykułu.
Natomiast powróćmy do pytań postawionych na wstępie. Czy można
mówić o pastoralnych implikacjach teologii radości? Kościół winien
sam być wspólnotą radości, ale też winien ukazywać prawdę o radości, jej piękno i drogi jej przeżywania. W ten sposób z pewnością stanie się bliższy dzisiejszemu światu. Być może zacznie przyciągać tych,
którzy stoją na jego obrzeżach. Wydaje się, że współczesny świat
w nadmiarze szuka radości. Jednakże nie zawsze ją znajduje. A gdy
znajduje, nie raz okazuje się to godne pożałowania. I znów problem
jest bardzo szeroki. Chcemy zatem zaledwie zasygnalizować kilka
kwestii z nim związanych.
Cały Kościół zamierzony jest przez Boga, jako świętujący. Do
tego zaś należy radość i radosność.16 Jan Paweł II mówi, iż radość
chrześcijańska nie jest wyłącznie faktem wewnętrznym. Objawia się
ona na zewnątrz. Podobnie jak przyjście Boga na ten świat przyniosło ludzkości duchowe dary odkupienia, ale zarazem było widzialne,
słyszalne i dotykalne.17 II Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystycznego podkreślił, iż posługą Kościoła jest ofiarowywanie współ15
16
17

Jan Paweł II, Dies Domini. List apostolski o świętowaniu niedzieli (31 V 1998), 57.
Por. W. Dürig, Das christliche Fest und seine Feier, Öttilen 1978, s. 48–49.
Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente, 16.
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czesnemu człowiekowi pełnej radości, której tak bardzo poszukuje.
Ma pełnić to zadanie w kontekście przeżywanego przez człowieka wolnego czasu.18 Radość zarówno naturalna, jak i nadprzyrodzona wyraża się w zewnętrznych gestach w słowach, śpiewie i tańcu. Szczególnym jej objawem jest cała atmosfera towarzysząca świętu przejawiająca się w uroczystych obrzędach, świątecznych zachowaniach, ubiorze, muzyce i dekoracji.
Chwilą szczególnej chrześcijańskiej radości jest każde święto,
a szczególnie świąteczny kult. Co więcej, jak powiedzieliśmy wyżej,
pozwalają one już teraz uczestniczyć w cząstce wiecznej radości nieba.19 W Psalmie świątecznym śpiewamy: Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy (118, 24). Księga Powtórzonego Prawa każe radować się w dniu świątecznym wraz ze wszystkimi domownikami (15,14). Już starotestamentalny szabat stał się dniem manifestowania radości Boga. Bóg stworzywszy świat, ucieszył się z dzieł
swoich. Uczestnictwo w tej radości ma świat podniesiony z konieczności pracy.20 Dlatego też właśnie w szabat, jak powie R. Lohfink,
wybuchała wielka niezmącona radość.21 W. Dürig badacz problematyki chrześcijańskiego święta podkreśla, że to właśnie ono w najgłębszy sposób daje możliwość zaspokajania potrzeby radości ukrytej
w każdym człowieku.22 A. Deisler podkreśla, że biblijna radość jest
niemal egzystencjalnie związana z i kultycznym świętowaniem.23 Dla
Starego Testamentu miejscem szczególnej radości była świąty- nia,
gdzie wychwalano Boga. Psalm każe wykrzykiwać z radości,
wstępując w bramy świątyni podczas służby Bogu (Ps 100; por.
Pwt 12, 18).

18
19

20
21

22
23

Documento finale, „On The Move” 9(1979) z. 28, s. 143.
Por. np. A. Deissler, Fest und Feier – Biblische „Freizeit” als Modell für heute,
w: Schöpferische Freizeit, Wien 1974, s. 53–65.
H. Rotter, Freizeit und Sinnfrage, w: Freizeit wofür?, Düsseldorf 1973, s. 147.
Unsere Großen Wörter. Das Alte Testament zu Themen dieser Jahre, Freiburg 1977,
s. 107.
Das christliche Fest und seine Feier, dz. cyt., s. 10.
A. Deissler, Fest und Feier – Biblische „Freizeit” als Modell für heute, art. cyt.,
s. 58; por. także G. M. Martin, Fest und Alltag. Bausteine zu einer Theorie des
Festes, Stuttgart 1973, s. 36.
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Dla Ludu Bożego Nowego Testamentu dniem szczególnej radości jest niedziela, zwłaszcza zaś celebrowana w tym dniu Eucharystyczna Ofiara. Najpełniejsze podstawy, czyste i głębokie źródła tej
radości stwarza obcowanie z Bogiem, przeżycie tajemnicy stworzenia i odkupienia24. Liturgię można określić jako radosne bycie przed
Panem. Ma być ona radosną ofiarą radosnego dawcy.25
Niedziela wraz z świątecznym kultem jest czasem celebracji
tajemnicy paschalnej Chrystusa. Jego zwycięstwo nad grzechem, wysłużenie nam daru zbawienia, staje się w tym dniu źródłem najgłębszym wesela odkupionych. Lud Boży jest przekonany o obecności
wywyższonego Pana, uświęcającego zgromadzoną wspólnotę. Radość ta przenosi już dziś ku czasom ostatecznym, ma w sobie coś
z radości eschatologicznej.26 Liturgiczny kult sprawowany w Kościele, zogniskowany w Eucharystii, w którym wyśpiewujemy Panu radosne hymny chwały, jest przedsmakiem liturgii niebiańskiej. W niej
to osiągniemy pełną radość, gdy zjednoczymy się z wszystkimi świętymi w Chrystusowej chwale (por. KL 8; KKK 1334). Liturgiczna
uczta, w której spożywamy kielich Pański (1 Kor 11, 27) wskazuje
już dziś na wieczną, eschatologiczną ucztę, podczas której odkupieni
wśród wesela będą pić nowe wino (por. Mk 14, 25) w Królestwie
Bożym.27 Kieruje zatem ku wiecznej radości, która będzie udziałem
odkupionych w ostatecznych czasach.
Jak jednak uczynić nasze świętowanie radosnym? Wydaje się,
że trzeba najpierw ukazywać właściwy sens świętowania. Powiedzieliśmy już o tym sporo w kilkunastu poprzednich wierszach. Świętowanie, zwłaszcza niedzieli, nie powinno wypływać li tylko z konieczności wypełnienia nakazu obwarowanego prawem Bożym i kościelnym. Jest ono stanięciem przed Bogiem z tym, co mnie cieszy i przygnębia. Wyjściem z codzienności, która często mnie obciąża i przejściem w sferę sacrum. Obcowanie z Bogiem pozwoli inaczej, bardziej
24
25

26

27

Por. Dies Domini, 55.
A. Deissler, Fest und Feier – Biblische „Freizeit” als Modell für heute, art.cyt.,
s. 59–60; por. Dzień Pański w parafii, Communio 2(1982)3, s. 58–60.
Por. W. Rordorf, Der Sonntag. Geschichte des Ruhe- und Gottesdiensttages im
ältesten Christentum, Zürich 1962, s. 216.
K. H. Schelkle, Neutestamentliche Eschatologie, w: Mysterium Salutis, t. 5,
Zürich-Einsiedeln-Köln 1976, s. 750.
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pogodnie spojrzeć na dzień powszedni, gdyż pozwala na uchwycenie
właściwej hierarchii dóbr i celów życia. Pozwala ciągle na nowo przypominać sobie, że wszystko jest w Bożych rękach. Nie dopuszcza
zatem do przygnębienia losem.
Z pewnością wiele jest do zrobienia w liturgii i pobożności ludowej, które to wypełniają świąteczny czas. Zawierają one szereg,
nie zawsze wykorzystanych elementów, które sprzyjają radości. Są to
śpiewy, gra na organach, procesje, gesty (np. znak pokoju). Sam
czynny udział, zamiast biernego trwania w kącie świątyni, może budzić w uczestnikach radość. Do tego należałoby dodać ubiór asysty
i innych obecnych oraz dekorację wnętrza. Ważną rolę pełnią przewodniczący liturgicznym czynnościom i komentator. Przez swe zewnętrzne zachowanie, gesty, słowo wprowadzają oni atmosferę pogodnej wspólnoty, zachęcają do czynnego włączania się w kultyczną akcję, przełamują klimat ponurej powagi, którego wcale nie można
utożsamiać z przejawem prawdziwej pobożności. Nie chodzi tu bynajmniej o sztuczną wesołość, bo ta nie licuje z powagą miejsca
i chwili.
Inną kwestią, która pozostaje ciągle otwarta, to sprawa przeniesienia radosnej atmosfery świątecznej liturgii na świętowanie społeczne, zwłaszcza rodzinne. Należałoby uświadomić wiernym, że dzień
świąteczny powinien różnić się od powszedniego odświętną atmosferą domową, np. uroczystym posiłkiem w gronie bliskich, pięknie
zastawionym stołem, innym niż codziennie strojem. Może zachęcić
do częstszego kultywowania świątecznych zwyczajów, w które tak bogata jest nasza obrzędowa tradycja. Nie od rzeczy jest przypomnienie, iż głęboka radość rodzi się z faktu przebywania z bliskimi w rodzinie i wśród przyjaciół. Owe więzi bardzo często, na skutek rosnącego tempa życia bądź zróżnicowania zajęć, rozluźniają się. W dniu
świątecznym powinien znaleźć się czas na spotkanie w spokojnej,
pogodnej atmosferze, przy stole, na spacerze, podczas rekreacji bądź
zabawy. Podobnie radość świątecznej parafialnej liturgii mogłaby
znaleźć przedłużenie, np. w parafialnym festynie, lokalnych zawodach sportowych, majówce, wycieczce w gronie znajomych. Godne
byłoby przedyskutowanie nowych form świętowania parafialnego
odpustu, który przecież jest dniem imienin całej lokalnej wspólnoty.
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Nic nie stoi na przeszkodzie, by tego rodzaju formy były współorganizowane wraz z innymi miejscowymi instytucjami: szkołą, ośrodkiem kultury, samorządem, sportowym klubem bądź regionalnym
zespołem.
Należałoby dowartościować w Kościele duszpasterstwo związane z wolnym czasem.28 Radość, jako Boży dar odkrywana jest
i doświadczana szczególnie w wolnych chwilach odpoczynku.29 Człowiek wypoczywając po pracy, chciałby znaleźć moment nie tylko
odprężenia, ale rozradowania się, które pozwoli odsunąć obciążenia
codzienności. Szuka jej w sposób godziwy i rozmaitymi sposobami
wśród naturalnych dóbr tego świata. Kościół pomaga chrześcijaninowi w odkryciu walorów wolnego czasu, w trafnym wyborze pośród
ich bogactwa oraz podsuwa pewne drogi wykorzystania tychże dóbr.
Jest to ciągłe zadanie ze strony duszpasterzy w ich posłudze słowa
(homilia, katecheza). Przede wszystkim zaś staje ta misja przed katolikami świeckimi i ich zrzeszeniami. Oni bowiem są kompetentni
w sprawach ziemskich rzeczywistości. Gama form jest bardo szeroka. Wspomnieliśmy już niektóre z nich powyżej. Dodajmy kwestię
organizacji turystyki (zwłaszcza tzw. turystyki religijnej), wakacyjnego wypoczynku (np. kolonie dla dzieci, wakacje dla rodzin, wczasorekolekcje dla chorych), imprez chrześcijańskiej kultury (np. koncerty, wernisaże, wystawy). Są to wszystko miejsca pozwalające człowiekowi na doświadczenie radości płynącej z kontaktu z pięknem
świata stworzonego oraz ludzkich wytworów. Wiele osób z powodu
ubóstwa bądź innych ograniczeń nie ma dziś tak szerokiego dostępu
do dóbr przynoszących radość. Duszpasterstwo ubogimi środkami
skutecznie potrafi tego rodzaju ścieżkę otwierać.
Na końcu trzeba podkreślić ważną misję Kościoła wskazywania dróg do prawdziwej i pełnej radości. Chrześcijanin powinien pamiętać o właściwej hierarchii dóbr przynoszących wesele, wiedząc,
że najwyższym źródłem radości jest Bóg. Nie może zatem dążyć do
28

29

Por. M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka,
Kraków 1996.
Por. R. Bleistein, Pastoraltheologische Überlegungen zum Tourismus, w: Tourismus-Pastoral, Würzburg 1973, s. 117; Theologische Perspektiven zur Sinngebung
und Gestalltung der Freizeit, „Lebendige Seelsorge” 38(1987), s. 79.
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niej poza Bogiem, nie szanując ustanowionych przez Niego moralnych zasad. Radość rodzi się z czystego sumienia, z miłości do bliźniego i do Boga. Nawiązując do tego, co powiedzieliśmy o przewrotnej radości, nie należy unikać jasnych ocen w stosunku do form, które zaprzeczają zasadom ewangelii. Jan Paweł II w kontekście rozważań nad przeżywaniem wolnego czasu, przestrzega, by nie stawał się
on chwilą odpoczynkiem od wartości.30
Konkretną sprawą jest dziś przejrzysta ocena materialistycznych postaw ujawniających się w opisywanej sferze życia. Mianowicie wskazanie na znikomość radości biorących swe źródło wyłącznie w dobrach tego świata. Palącą kwestią jest uświadamianie, iż
wiele bogatszych społeczeństw współczesnych cieszy się w nadmiarze radościami, które nie są dane uboższym. A dzieje się tak, gdyż
posiadają one dostęp do bogatszych dóbr. Nie powinno się jednak
zapominać, iż owa nierówność często płynie z wyzysku ubogich. Tak
dzieje się zwłaszcza w relacjach między społeczeństwami pierwszego i czwartego świata, ale też wewnątrz społeczeństw, w których narastają różnice pomiędzy społecznymi grupami. Można tu wskazać przykład, gdy bogaci są w stanie wydać krocie na wymyślne
rozrywki, podczas gdy uboższych nie stać na elementarny kontakt
z kulturą.
Misja zatem Kościoła – wspólnoty niosącej i uczącej radości –
jest w charakteryzowanej przez nas kwestii rozległa. Należałoby życzyć, by podjął ją w jeszcze dynamiczniejszy sposób.

30

Jan Paweł II, Turystyka w służbie dialogu i pokoju między cywilizacjami. Orędzie
na XXII Światowy Dzień Turystyki (9 VI 2001), „L’Osservatore Romano” (wyd.
pol.) 22(2001)9, s. 4.
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Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
Praca, będąc wyrazem człowieka, jakby jego przedłużeniem,
przyjmuje od człowieka, twórcy i celu pracy, także i jego wartość,
a więc godność. Praca w hierarchii wartości stoi zatem na czele
wszelkich innych wartości życia ekonomicznego i gospodarczego.
Jest ona jedną z najważniejszych wartości ludzkiego życia, twórcą
i warunkiem wielu innych wartości: ekonomicznych, gospodarczych,
społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych. Współcześnie ważnym
zagadnieniem jest związanie pracy oraz pracownika w koncepcjach
naukowych przedsiębiorczości. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację i możliwości współczesnego pracownika poddanego oddziaływaniom teorii zarządzania personelem. Temu zagadnieniu poświęcona
będzie poniższa refleksja naukowa.
Spojrzenie na pracę pozwala nam dotknąć najważniejszych
problemów człowieka, jego bycia w rodzinie i w społeczeństwie.
Doceniając miejsce i rolę tworzenia w życiu człowieka, zagadnienie
pracy przewijało się nieustannie w myśli społecznej Kościoła. Głośnym echem odbiło się ono także w myśli teologicznej Szanownego
Jubilata. Kwestia pracy pojawiała się w wystąpieniach ks. prof. Mierzwińskiego wielokrotnie. Dlatego poniższe opracowanie niech będzie
skromnym nawiązaniem do Jego poszukiwań i duszpasterskiego zatroskania o człowieka.
* Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski kieruje Katedrą Teologii Współczesnej na
UKSW. Gościnnie wykłada w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pracuje także w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym.
W poszukiwaniach dogmatycznych interesuje się zagadnieniami Trójcy świętej, Wcieleniem, Odkupieniem, eklezjologią, sakramentologią, teologią rzeczywistości ziemskich i ekumenizmem. Jest autorem 12 książek i wielu artykułów naukowych.
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Istota zarządzania personelem

Współczesna przedsiębiorczość wymaga naukowego podejścia
do realizacji podstawowych funkcji firm produkcyjnych czy usługowych, których zasadniczym celem jest zwiększanie rentowności i zysku. Jednym z ważnych elementów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem jest zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. human resources manegement – skrót: HRM). Na przestrzeni dziejów następował rozwój tego zarządzania. J. A. F. Stoner, Ch. Wankel dzielą minione stulecie na trzy okresy.2 W fazie pierwszej, od 1900 do 1945 r.
funkcja zarządzania zasobami ludzkimi pełniła rolę organizacyjno-pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano ustalić jaka płaca jest najbardziej motywacyjna. W latach dwudziestych
ustalono (Mayo, Maslow, McGregor), że czynnik ludzki jest bardzo
istotny w zarządzaniu przedsiębiorstwem (kierunek Human Relations).
Druga faza nastała po zakończeniu wojny i trwała do lat 80.
Określa się ją mianem faza menedżerska. Tutaj działy zarządzania
zasobami ludzkimi podlegały jednemu z dyrektorów. W latach 50.,
gdy powstawały zręby teorii zarządzania zasobami ludzkimi,
P. Drucker stwierdził, że: Osiągnięcia przedsiębiorstwa zależą w ostatecznym rachunku od tego, czy potrafi skłonić ludzi do wydajności,
czyli do pracy.3 Przez lata teoria ta rozwijała się, bogaciła o nowe
elementy.
Trzecia faza trwa od lat osiemdziesiątych do chwili obecnej.
Jest to zarządzanie zasobami ludzkimi posiadające swój cel strategiczny. Od roku 1990 uważa się, że działy personalne zmieniły swoje funkcje ze sztabowych na liniowe.4
Współczesne określenia dotyczące zasobów ludzkich definiują
je jako zdolność fizyczną i umysłową ludzi zatrudnionych do realizacji celów organizacji.5 Chodzi tu przede wszystkim o kondycję fizyczną pracowników, ich kwalifikacje, postawy i motywacje, które
nakierowane są na osiąganie celów organizacji. W tym przypadku
2
3
4
5

J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 45–68.
P. Drucker, Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Kraków 2004, s. 275.
J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, dz. cyt., s. 55–68.
T. Stalewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi
– zagadnienia wybrane, red. T. Stalewski i E. Ziobro, Wrocław 1995, s. 8–9.
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można stwierdzić, że do zasobów ludzkich organizacji należy tylko
ta część wiedzy, umiejętności lub energii pracownika, którą organizacja jest zdolna pobrać i wykorzystać do własnych celów.6
Obecnie formułuje się wiele definicji zarządzania zasobami
ludzkimi, a każda z nich koncentruje się na innym aspekcie tego
określenia. Zarządzanie zasobami ludzkimi określane jest jako strategiczne podejście do kwestii motywacji i rozwoju ludzi, stymulowane
ich zaangażowaniem i poświęceniem, tak by realizując swe indywidualne ambicje i pragnienia, przyczyniali się do sukcesu firmy.7
Według S. P. Robbinsa jest to aktywność konieczna dla pozyskania
i utrzymania niezbędnych dla firmy osób oraz zapewnienia wysokiej
wydajności pracy. Jest to też proces na który składają się: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, zwolnienia, selekcja i dobór
pracowników, identyfikacja i dobór kompetencji pracowników, ukierunkowanie i rozwój zawodowy, dyscyplina, przygotowanie awansów, ocena wykonania pracy, utrzymania dobrych relacji kierownictwo – pracownicy. T. Oleksyn zwraca szczególną uwagę na właściwy dobór pracowników, tak aby osiągnięcia organizacji były jak
najlepsze. Sukces tej organizacji jest uzależniony w dużej mierze od
jej potencjału społecznego. Możliwy on będzie wówczas, gdy rekrutacja pracowników zostanie przeprowadzona w taki sposób, aby znaleźli się w tej organizacji ci najlepsi, którzy zagwarantują wysoką
wydajność pracy i dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność organizacji na rynku.8
Zarządzanie zasobami ludzkimi – według K. Bolesty-Kukułki
– może być inaczej określone jako polityka personalna, czyli sfera
zarządzania, polegająca na formułowaniu zasad kształtowania potencjału społecznego organizacji. Ten potencjał to kwalifikacje, motywacja i mentalność pracowników, kształtowany jest przez tworzenie
portfela kompetencji, stymulowanie i właściwe ukierunkowanie motywacji pracowników.9 To określenie jest nieco bardziej ogólne od
6
7
8

9

Tamże, s. 9.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2003, s. 71–72.
T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, istota,
ewolucja, uwarunkowania, Warszawa 1998, s. 34–36.
K. Bolesta-Kukułka, Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Warszawa
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poprzedniego. Zaakcentowano w nim kwalifikacje pracowników. Na
ich podstawie można dokonać wyboru na jakim stanowisku powinien
znaleźć się dany pracownik, aby wykorzystać jego umiejętności jak
najlepiej.
Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że żadna organizacja
nie może prawidłowo funkcjonować bez trafnie dobranego personelu, którego umiejętności mogą być odpowiednio wykorzystane, a przy
tym pracownicy mają szansę własnego rozwoju. Każdy pracodawca,
bądź kadra kierownicza powinna zdawać sobie z tego sprawę przy
doborze przyszłych pracowników. Od niej bowiem zależy również
czy zasób wiedzy i kompetencji danego pracownika ma właściwe zastosowanie na jego stanowisku pracy, czy też nie.
Po analizie kilku definicji terminu zarządzanie zasobami ludzkimi można stwierdzić – za Pocztowskim – że celem tego zarządzania jest zapewnienie organizacji w określonym miejscu i czasie wymaganej liczby kompetentnych pracowników oraz stworzenie warunków stymulujących produktywne zachowania z uwzględnieniem
strategii, struktury i kultury tejże organizacji.10 Patrząc od strony jednostki można stwierdzić, że zasadniczym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest stworzenie ludziom warunków do jak najpełniejszego wykorzystania ich umiejętności, zdolności i predyspozycji.11
Biorąc pod uwagę te wszystkie określenia i kryteria stawiane
wobec efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, autorzy pracy
Kierowanie stwierdzają, że do najistotniejszych zadań managera personalnego należy rekrutacja i selekcja, szkolenie i doskonalenie oraz
motywowanie ludzi, którzy najwięcej pomogą organizacji w realizacji jej celów. Bez kompetentnych ludzi organizacja albo zdążać
będzie do nieodpowiednich celów, albo napotka trudności w realizacji właściwych celów, jeśli nawet zostaną one ustalone. Należy
jednak zwrócić uwagę także na dynamikę przemiany tego pojęcia
w aspekcie filozofii zarządzania, a wiec w ujęciu ogólniejszym, ponieważ niektórzy poddają współczesną koncepcję surowej krytyce,
10

11

1999, s. 23.
A. Pocztowski, Komórka czy centrum zysku? Organizacja zasobami ludzkimi,
„Personel” 7(1999), s. 12.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, dz. cyt., s. 78.
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zarzucając jej odchodzenie od dotychczas kreowanej podmiotowości
personelu do przedmiotowych zasobów ludzkich.
Kolejne teorie opisujące funkcje zarządzania pozostawały na
ogół na gruncie propozycji H. Fayola, ale nadawały częściowo nieco
inną, z reguły szerszą, treść poszczególnym funkcjom. Tak zostało
zmienione np. przewidywanie, które było najczęściej zastępowane terminem planowanie, do funkcji organizowania włącza się także czynności koordynowania. Największe jednak zmiany istnieją w przypadku funkcji, którą Fayol określił mianem rozkazywanie. Jest to wyraz
ewolucji poglądów na rosnącą rolę i znaczenie pracownika w przedsiębiorstwie i potrzeby traktowania go coraz bardziej w sposób kompleksowy i podmiotowy. Dlatego współcześnie spotyka się raczej
nazwy motywowanie. Zatem cały obszar zarządzania można sprowadzić do czterech zasadniczych funkcji: planowania, organizowania,
kierowania
ludźmi
(przewodzenia,
motywowania)
oraz
12
kontrolowania. Funkcje te – według Griffina – odgrywają bardzo
ważną rolę w za- rządzaniu zasobami ludzkimi.
Planowanie polega na przewidywaniu przyszłych warunków
i środków działania oraz formułowaniu na tej podstawie koniecznych
do osiągnięcia celów. W oparciu o przewidywanie całokształtu warunków organizacji dokonuje się wyboru celu końcowego, do którego podmiot ma zmierzać oraz określa się etapy jego osiągnięcia (cele
pośrednie) i metody realizacji tych celów. Ponadto planuje się niezbędne zasoby, sposoby ich pozyskania oraz określa czas i miejsce
wykonania tych działań. Wynikiem tych działań jest plan, stanowiący narzędzie zarządzania w jego fazie planowania strategicznego.
Powinien on spełniać następujące wymagania: być celowym, wykonalnym, łagodnym wewnętrznie, operatywnym (aby łatwo było uchwycić jego treść i zastosować w działaniu), elastycznym, w należytym stopniu szczegółowym, w należytym stopniu długodystansowym,
terminowym (uwzględniającym czas realizacji), zupełnym (zawierać
to, co konieczne do osiągnięcia celu), racjonalnym (ugruntowanym
poznawczo), sprawnym (zapewnić sprawność przewidywanego układu działań) i komunikatywnym.13
12
13

J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, dz. cyt., s. 52–54.
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 154–155.
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Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych rzeczy), zaś planowanie operacyjne na sprawności (robieniu ich we właściwy sposób). Planowanie strategiczne
może w dużej mierze przyczynić się do poprawy funkcjonowania
organizacji przez nie zajmowanie się sprawami nie przybliżającymi
jej do celu, pozwala ono też lepiej reagować na zmieniające się
otoczenie. Można zatem wymienić zalety takiego planowania, ale są
jednak także i wady.14
Tak określone planowanie odnosi się do całościowego zarządzania w przedsiębiorstwie, ale także do planowania dokonywanego
przez menedżerów. Menedżer taki (lub cały zespół w dużym przedsiębiorstwie) planuje w uzgodnieniu z ogólnymi planami strategicznymi potrzeby kadrowe firmy, a także możliwości finansowe do realizacji elementów motywacyjnych. Istotą planowania w zarządzaniu
zasobami ludzkimi jest zatem stworzenie odpowiednio wykwalifikowanej i efektywnej grupy pracowników oraz dopasowanie się do planów strategicznych przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności planowanie pozwala stworzyć czynniki motywacyjne dla pracowników, rozwój grupy poprzez szkolenia itp. Planowanie jest zatem bardzo ważnym czynnikiem zarządzania zasobami ludzkimi.
Organizowanie jest procesem uszczegółowienia celów, któremu towarzyszy proces ustalenia nośników i doboru odpowiednich
środków i warunków działania oraz uporządkowanie ich w czasie
i przestrzeni. Polega ono zatem na pozyskaniu, a następnie łączeniu
osobowych i rzeczowych składników działania w określone części
(stanowiska, komórki i jednostki organizacyjne), odpowiednie ich
rozmieszczenie w układzie pionowym i poziomym oraz takie połączenie przy pomocy więzi (służbowych, technicznych, funkcjonalnych i informacyjnych) w większą całość, aby wespół przyczyniały
się do realizacji ustalonego celu. W procesie organizowania ważna
rola przypada koordynowaniu w czasie i przestrzeni poszczególnych
składników działania, tak aby przebiegało ono w sposób harmonijny.15
14

15

M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Warszawa 2004,
s. 56–58; J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe
działanie, Warszawa 1999, s. 45–48.
M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 2002, s. 67–69;
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W zarządzaniu zasobami ludzkim organizowanie polega na realizowaniu planu przyjętego na początku pewnego okresu, w którym postawiono przed pracownikami przyjęte cele firmy.
Funkcja kierowania ludźmi (motywowania, przewodzenia) dotyczy zespołów pracowniczych i realizowana jest z myślą o spowodowaniu pożądanych postaw i zachowań ludzkich, a pośrednio –
funkcjonowaniu wszystkich innych zasobów i części organizacji. Jest
to istotna część funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Kierowanie
złożone jest z wielu elementów i sposobów oddziaływania. Spośród
nich szczególne znaczenie przypisuje się motywowaniu, komunikowaniu oraz stylowi kierowania. Te składniki kierowania znajdują najpełniejszy wyraz w interakcji przełożony – podwładny, w działaniach
kierownictwa. Przez rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracowników
wykorzystuje się dostępne środki (bodźce) do wywarcia wpływu
celem zaangażowania jednostek i zespołów w sprawy organizacji.16
Ostatnią z wymienionych funkcji zarządzania jest kontrolowanie, polegające na porównaniu uzyskanych wyników działania z określonym wzorcem, ustaleniu odchyleń i wyciągnięciu wniosków pod
adresem przyszłego działania. Kontrolowanie to porównanie tego, co
osiągnięto z tym, co zamierzano osiągnąć. Obejmuje ono więc modyfikowanie przyszłych celów oraz eliminację czynności zaplanowanych, a niemożliwych do osiągnięcia.17
Kontrolowanie jest jedną spośród funkcji, która może być wykonywana w trakcie realizacji działań, przybierając postać nadzoru,
jak też może być wykonywana po działaniu. W jej wyniku możliwa
jest korekta działań w pożądanym kierunku. Istnieje tu zatem sprzężenie zwrotne. Sekwencję czynności: planowanie (w tym ustalanie
celów), organizowanie, kierowanie kończą czynności kontrolne, będące sprawdzeniem przebiegu całości działań i stopnia osiągnięcia,
zamierzeń, a także weryfikacją trafności określonych celów i sposo-

16

17

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 232–233.
P. Drucker, Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Kraków 2004, s. 78–79; J. Penc,
Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, dz. cyt.,
s. 143–145.
J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, dz. cyt., s. 457–463.
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bów ich osiągnięcia. Czynności te wpływają z kolei na ustalenia dotyczące następnego przedziału działania.18
Opisane powyżej procesy zarządzania dotyczyły podejścia funkcjonalnego, drugim natomiast, odmiennym od funkcjonalnego, ujęciem zarządzania, wyodrębnionym w literaturze przedmiotu, jest podejście instytucjonalne. Polega ono na wyeksponowaniu podmiotów
indywidualnych i zbiorowych, mających uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych i przez to zarządzających instytucjami.
Zasadniczymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie jest planowanie, motywowanie, tworzenie programu
szkoleń.
W zarządzaniu zasobami ludzkimi postrzega się szkolenie jako
element rozwoju firmy. A. Pocztowski określił szkolenie jako ogół
celowych i systematycznych działań, występujących w danej organizacji i skierowanych na pogłębianie i poszerzanie określonych elementów potencjału pracy, jak i na wyposażanie go w nowe elementy,
niezbędne z punktu widzenia aktualnych i przyszłych potrzeb tej organizacji.19 Według R. W. Griffina szkolenie to uczenie pracowników wykonawczych i technicznych sposobu wykonywania czynności
na stanowisku, na jakim zostali zatrudnieni, a doskonalenie (rozwój)
to uczenie menedżerów i pracowników fachowych umiejętności niezbędnych na ich obecnym i przyszłym stanowisku pracy.20 Główną
funkcją kształcenia i doskonalenia pracowników jest stworzenie takich systemów rozwoju potencjału pracy, które przyczyniają się do
poprawy konkurencyjności organizacji – zyskiwania przewagi konkurencyjnej, a tym samym do jej przetrwania i rozwoju.
Zagadnienie zarządzania personelem w organizacjach analizowane jest od dawna, w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zmieniały
się koncepcje i teorie. Współcześnie formułuje się wiele definicji
zarządzania zasobami ludzkimi, a każda z nich koncentruje się na innym aspekcie tego zwrotu. Zarządzanie zasobami ludzkimi określane
jest jako strategiczne podejście do kwestii motywacji i rozwoju ludzi,
18

19
20

Tamże, s. 462–463; J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie.
Systemowe działanie, dz. cyt., s. 143–146.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998, s. 225.
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 436.
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stymulowane ich zaangażowaniem i poświęceniem, tak by realizując
swe indywidualne ambicje i pragnienia przyczyniali się do sukcesu
firmy.21
Analizując różne definicje zarządzania personelem w firmie
można stwierdzić, że jednym z istotnych elementów tego zarządzania jest proces motywowania do efektywnej i wydajnej pracy.
Motyw to powód robienia czegoś. Motywacja zajmuje się
czynnikami wpływającymi na ludzi, by zachowywali się w określony sposób. Jest to ogólny termin na określenie wszystkich procesów
zaangażowanych w rozpoczęcie, kierowanie i podtrzymywanie aktywności fizjologicznych i psychicznych. Motywacja to szerokie pojęcie, które obejmuje całą gamę wewnętrznych mechanizmów zaangażowanych w:


preferencje jednej aktywności ponad inną,



wigor, czyli siłę reakcji,



wytrwałość działania według zorganizowanego wzoru,
skierowanego na istotne cele.

Osoba silnie zmotywowana przedkłada jedne aktywności nad
inne, ćwiczy zachowania i doskonali zdolności wymagane do osiągnięcia celu oraz, pomimo frustracji, poświęca energię dla osiągnięcia
sukcesu.22
Najprościej można powiedzieć, że motywacja to pojęcie oznaczające takie zjawiska, jak intencja, zamiar, chęć, pragnienie, życzenie zainteresowanie czymś, obawa przed czymś itd. Wszystkie wymienione tu terminy mają jedną cechę wspólną – oznaczają wystąpienie w człowieku tendencji kierunkowej, czyli gotowości do zmierzania ku określonym celom. Ta gotowość może być mniej lub bardziej świadoma i sprecyzowana. Taką tendencję nazywa się motywem (względnie procesem motywacyjnym), a ogół motywów – terminem motywacja.23

21
22
23

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, dz. cyt., s. 71–72.
S. Malinowski, Motywowanie na pierwszym planie, „Personel” 9(2004), s. 14–15.
J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2000, s. 76–77.
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Motywowanie stanowi bardzo ważną część zarządzania, polega na takim wpływaniu na innych, by wykonywali pożądane przez
zarządzającego działania. Ludzie są motywowani, gdy spodziewają
się, że tryb postępowania doprowadzi ich do osiągnięcia celu i cennej nagrody – takiej, która zaspokoi ich potrzeby.
Współcześnie powstaje wiele definicji motywacji, warto przytoczyć przynajmniej niektóre z nich. Z. Jacukowicz opracował jej
definicje w takim brzmieniu: motywacja do pracy to tworzenie zachęt dla pracowników do coraz wydajniejszej i bardziej efektywnej
pracy oraz do współdziałania z kierownictwem firmy, poznawanie jej
celów i dążenie do ich osiągnięcia.24 Z kolei A. Strybuła doszedł do
takiego sformułowania: motywacja to atrybut świadomości człowieka
jako cechy, która uzasadnia aktywizacje działania, bądź jej zaniechania.25
Motywowanie jest ważną funkcją pracy kierowniczej na każdym szczeblu zarządzania. Każdy menedżer powinien znać i doskonalić własne umiejętności w tym zakresie.26 Menedżer powinien dostrzegać, że każdy pracownik wyposażony jest w indywidualne motywacje i potrzeby. Odpowiednie ukierunkowanie pracownika oraz
umiejętność zaspokojenia jego potrzeb powoduje, że pracuje on lepiej i wydajniej.
W organizacji ważne jest likwidowanie dyskomfortu i niezadowolenia pracownika. Na motywacje (i ich efektywność) rzutują nie
tylko potrzeby, ale i dążenia pracowników. Motywacja do pracy
zależy również od tego, co pracownik spodziewa się w jej wyniku
uzyskać. Ile wysiłku włoży on w pracę, zależy od wynagrodzenia
i nagród oferowanych przez kierownictwo oraz od tego, w jakim
stopniu praca daje mu zadowolenie wewnętrzne.27 Ważna jest również indywidualna ocena prawdopodobieństwa spełnienia się oczekiwania pracownika. Ludzie nie są umotywowani do podejmowania
działań, jeżeli nie wierzą w powodzenie danego przedsięwzięcia.28
24
25
26
27
28

L. Kozioł, Motywacja w pracy, Warszawa-Kraków 2002, s.27.
Tamże, s. 27.
J. Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją, Warszawa 2003, s. 90.
R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 70.
T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Warszawa 1997, s. 158.
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Koncepcje motywacji

Procesy motywacyjne można podzielić na te o zabarwieniu
dodatnim – warunkujące dążenie do czegoś i ujemnym – warunkujące unikanie czegoś. Typowym przejawem motywacji dodatniej jest
pragnienie, a ujemnej – obawa lub niechęć.29
Ogromne znaczenie w procesie motywacji odgrywa zrozumienie czynników wewnętrznych człowieka, powodujących, że postępuje on w określony sposób. Ludzie mają wewnętrzne potrzeby, a ich
motywacja zmierza do redukcji lub spełnienia tych potrzeb. Oznacza
to, że ludzie będą działać lub postępować tak, aby zaspokoić własne
potrzeby, np. pracownik o silnej potrzebie motywacji osiągnąć może
motywację do pracy w godzinach nadliczbowych, by skończyć trudne zadanie w przewidzianym terminie, natomiast pracownik o silnej
potrzebie szacunku dla samego siebie będzie miał motywację do bardzo starannej pracy, do wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości.30
Zasady motywowania związane są z postawą pracownika, z tym,
jak dalece jest ona ugruntowana i ukierunkowana. Osoba, która ma
silną motywację, wie czego chce w życiu i rozumie, jaką drogą dojdzie do upragnionego celu. Postawa taka opiera się na pojęciach:


potrzeb i pragnień jednostki,



celu, w kierunku, którego jednostka się zbliża lub, od którego się oddala.31

To, jak silna jest motywacja, zależy nie tylko od oczekiwanych skutków podjętych starań, czyli od spodziewanej nagrody, ale
również od prawdopodobieństwa otrzymania tej nagrody. Motywacja
i mnożone starania pojawią się więc wówczas, gdy pracownicy będą
odczuwać, że istnieje silna współzależność między ich wysiłkami,
wynikami, jakie uzyskują i metodami wynagradzania. Jakość pracy
zależy także od tego, jak silna jest chęć spełnienia pragnienia i jak
atrakcyjny jest cel działania.
29
30

31

Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 2004, s. 89–92.
L. Zbiegień-Maciąg, B. Wiernik, Zarządzanie personelem w firmie, Kraków 1995,
s. 44–47; J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Jr., Kierowanie, Warszawa
1998, s. 443.
T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1992, s. 187–189.
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Nie można również zapomnieć o niezbędnych do realizacji celu kwalifikacjach i zrozumieniu zakresu obowiązków. Wniosek z tego nasuwa się prosty, aby człowiek mógł się zmusić do podjęcia wysiłku, musi dostrzegać perspektywę nagrody. Te właśnie oczekiwania należy wziąć pod opracowując program wynagrodzeń.
Motywacja może być:


pozytywna – polega na stworzeniu pracownikowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę
spełniania oczekiwań pracodawcy (np. bardziej intratne
stanowisko, większa samodzielność pracy itp.);



negatywna – opiera się na lęku, który pobudza do pracy
przez stwarzanie poczucia zagrożenia (np. przesunięcie do
mniej płatnej pracy, groźba utraty części wynagrodzenia
w razie gorszego wykonania zadań, obniżenie uznania itp.).32

W praktyce częściej pobudza się do działania, stosując bodźce
ujemne. Ich wpływ na postawę pracownika jest bardzo wyraźny,
gdyż poczucie zagrożenia stosunkowo łatwo uruchamia silniejsze dążenia i wyzwala więcej energii. Jest ono także mniej kosztowne, ponieważ łatwiej jest pracownikowi coś zabrać lub zagrozić utratą już
posiadanych korzyści, niż stworzyć nadzieję otrzymania czegoś, szczególnie wówczas, gdy będzie to trudne do spełnienia. Jednakże kierowanie się motywacją negatywną wywołuje pewne spustoszenia w osobowości pracownika. Pomimo szeregu pozytywnych aspektów, motywacja ta prowadzi do braku satysfakcji i do demotywacji.33
Duże znaczenie w procesie motywowania odgrywają informacje. Stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania zależy bowiem nie tylko od tego, jaką potrzebę odczuwa on w danej
chwili, ale także od tego, jak postrzega on i ocenia siebie oraz swoją
obecną i przyszłą sytuację. Szczególnie duże znaczenie ma ocena
szans sukcesu lub ryzyka porażki oraz relatywnych strat korzyści

32

33

R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 276–278; J. Penc,
Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996, s. 98–102.
Por. J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, dz. cyt., s. 111.
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związanych z działaniem w porównaniu do ewentualnych strat spowodowanych powstrzymaniem się od niego.34
Ważna zasada motywowania głosi, że wzrost wydajności pracy powinno się stymulować głównie poprzez tzw. bodźce działaniowe, a nie przez bodźce fiskalne. Długotrwałą motywację osiąga się
poszerzając zakres samodzielności pracowników, włączanie ich do
procesów określania celów oraz zastępując zewnętrzną kontrolę wyników pracy – samokontrolą. W procesie pracy człowiek kieruje się
wieloma różnymi motywami. Dąży do zaspokojenia różnych potrzeb. Przełożeni, chcąc skutecznie podnosić efektywność swoich podwładnych, powinni poznać motywy u nich dominujące, dowiedzieć
się, które potrzeby chcą oni zaspokoić poprzez pracę i w pracy.35
Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy:
1. Indywidualna motywacja pracownika – związana z zaspokojeniem indywidualnych aspiracji i potrzeb, na które firma nie ma większego wpływu (marzenia, hobby, rodzina),
przynajmniej w początkowym okresie zatrudnienia.
2. Wzajemna motywacja pracowników – uwzględniająca pracę w grupach, zespołach, gdzie bez pomocy firmy tworzą
się pozytywne relacje między pracownikami, oparte na
wzajemnej pomocy i wsparciu, przyjaźni i koleżeństwie,
odpowiedzialności, obowiązkowości itp.
3. Motywacja firmy – opierająca się na klasycznych zasadach
wywierania wpływu na pracowników, poprzez management,
kształtujący systemy nagradzania za osiągnięcia, uznanie,
wsparcie zainteresowania pracą, poczucie odpowiedzialności, system awansów itp. Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) jest systemem zarządzania, ukierunkowanym na
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii
i celów organizacji oraz w proces ciągłego doskonalenia.36
34
35
36

P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2004, s. 45–46.
K. Perechuda, Nowoczesne metody zarządzania firmą, Wrocław 2004, s. 37–39.
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 65–68; J. Szczu-
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Nie ma, oczywiście, bezpośrednich środków służących do pomiaru motywacji. Ale informacje na temat poziomu motywacji uzyskać można poprzez badania postaw, mierników produktywności,
płynności zatrudnienia i absencji, analizę wyników przeglądów efektów, analizę spraw poruszanych w procedurach rozpatrywania skarg
oraz entuzjazmu, z jakim pracownicy uczestniczą w metodach sugestii, kołach jakości i tym podobnych działaniach.
Motywacja i zaangażowanie pracowników najprawdopodobniej wzrosną, jeśli odczują oni, że są doceniani. Oznacza to inwestowanie w ich sukcesy, ufanie im i delegowanie uprawnień, stwarzanie możliwości uczestnictwa w dotyczących ich sprawach, informowanie, sprawiedliwe traktowanie, widzenie w nich istot ludzkich,
a nie zasobów, które można wykorzystać zgodnie z interesem kadry
kierowniczej oraz wynagrodzenie (finansowe i nie tylko) wskazuje
na stopień, w jaki się ich ceni.37
Polityka personalna, obejmująca tabele płac oraz świadczenia
socjalne, na ogół wywiera niewielki wpływ na indywidualną efektywność. Jednakże polityka ta zachęca pracowników do pozostania w
danej firmie. System wynagrodzeń już wywiera największy wpływ
na motywację i efektywność poszczególnych pracowników. Podwyżki płac, premie i awanse mogą silnie motywować indywidualną efektywność, pod warunkiem skutecznego ich stosowania. Nagroda lub
wynagrodzenie musi, w myśl pracownika, uzasadniać dodatkowy
wysiłek potrzebny do zwiększenia efektywności oraz bezpośredni kojarzyć się z jej wzrostem, aby było wiadomo, za co jest przydzielana,
musi też być uznawana za słuszną przez pozostałych współpracowników, aby nie czuli się urażeni i nie odpłacili obniżeniem własnej
efektywności. Ważne miejsce w strategii motywacji odgrywa kultura
organizacji – wspólne normy, wartości i poglądy – może ona podnosić lub obniżać indywidualną efektywność. Pracownik, którego
osobowość nie zgadza się z kulturą jego organizacji – np. człowiek
twórczy, niekonwencjonalny, o małym szacunku dla autorytetów,
pracujący w konserwatywnej firmie księgowej – nie będzie miał
równie wysokiej motywacji, jak pracownicy, którzy odpowiadają tej
37

paczyński, Anatomia zarządzania organizacją, dz. cyt., s. 120–121.
L. Zbiegień-Maciąg, B. Wiernik, Zarządzanie personelem w firmie, dz. cyt., s. 51–52.

235

KS. JERZY

LEWANDOWSKI

kulturze. Ponadto niektóre rodzaje kultur mają większe szansę na
skuteczne motywowanie pracowników niż inne. Kultury sprzyjające
szacunkowi dla pracowników, integrujące ich w procesie podejmowania decyzji oraz zapewniające im samodzielność w planowaniu
i wykonywaniu zadań zachęcają do większej efektywności niż kultury zimne, bezduszne, o ostrej dyscyplinie.38
Uważa się, że możliwość realizowania kariery zawodowej jest
kolejnym sposobem motywowania pracownika. Przez karierę zazwyczaj rozumie się drogę ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcia
satysfakcji. Kariera zawodowa może być wynagrodzeniem dla pracownika, ale jest przede wszystkim drogą rozwoju personalnego, jaką dana osoba zamierza przebyć w życiu zawodowym.39
Przełożeni pragną motywować pracowników do podwyższenia
efektywności, do lojalności i oddania organizacji, do stabilizacji zatrudnienia. Bezpośredni przełożeni silnie wpływają na motywację
i efektywność pracowników poprzez własny przykład i szkolenie,
nagrody i kary – od pochwał, podwyżek płac, i awansów do krytyki,
degradacji i zwolnienia. Wywierają też duży wpływ na projektowanie pracy i są ważnymi przekaźnikami kultury organizacji, zwłaszcza w stosunku do nowoprzyjętych pracowników. Klimat panujący
wśród danej grupy współpracowników odgrywa ogromny wpływ na
motywowanie i efektywność człowieka. Większość ludzi pragnie
przyjaźni oraz uznania ze strony kolegów i zachowuje się zgodnie
z normami i wartościami swojej grupy.40
Motywowanie materialne

Motywacja pracy jest układem warunków pobudzających,
ukierunkowujących i podtrzymujących zachowania istotne w sytuacji pracy. Tradycyjnie rozpatruje się ją z dwóch przeciwstawnych
punktów widzenia – teorii czynnika i teorii środowiska. W podejściu
czynnikowym przyjmuje się założenie, że motywacja to stała dyspozycja jednostki, którą człowiek albo ma, albo nie. Jako trwała ce38
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B. Kendball, Ludzie i przedsiębiorstwa, Warszawa 1995, s. 143–146; L. Zbiegień-Maciąg, Motywowanie bez sankcji, „Personel” 10(1997), s. 13–14.
Z. Sekuła, Siła motywacji, „Personel” 1(2005), s. 30–31.
K. Perechuda, Nowoczesne metody zarządzania firmą, dz. cyt., s. 154–156.
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cha, nie może ona być, ani znacząco zwiększona w życiu leniwców,
ani zredukowana do przysłowiowego zera w życiu ambitnych. W podejściu środowiskowym natomiast przyjmuje się założenie, że wyznacznikami motywacji są czynniki sytuacyjne, czyli okoliczności.
W myśl tej koncepcji motywację można kształtować, rozwijać i znacząco zmieniać. Czynniki motywujące nie tkwią więc w człowieku
w formie trwałej dyspozycji, ale w zmiennym środowisku. Aby je
uaktywnić, należy najpierw je wydobyć, zdefiniować, a następnie
określić ich wpływ na zachowanie.41
Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania
wielu nauk, których rozwój doprowadził do powstania szeregu koncepcji usiłujących wyjaśnić zachowanie się ludzi w grupach i organizacjach oraz sprecyzować mechanizmy tego zachowania na tyle dokładnie, by ich znajomość mogła zostać wykorzystana w praktyce kierowniczej.
Należy wiec stworzyć system, który stanowi układ bodźców,
środków i warunków, mających zachęcać pracowników do angażowania się w swoją pracę w sposób najkorzystniejszy dla zakładu i dający im osobistą satysfakcję. Obejmuje on:


środki przymusu,



środki perswazji,



środki zachęty.42

Środki przymusu stanowią rozkazy nakazy, zakazy, polecenia i
zalecenia oraz rady przełożonego, a także własne zobowiązania
i powinności przyjęte na siebie dobrowolnie, zmuszające do określonego zachowania i działania. Część z nich (rozkazy, polecenia) ma
charakter obligatoryjny i zawiera termin wykonania. Ich obligatoryjność jest usankcjonowana karami. Niektóre natomiast (zalecenia, rady) są fakultatywne i pozostawiają pracownikowi swobodę zdecydowania o sposobie ich wykonania. Najczęściej jednak stosujący środki
przymusu przełożeni uważają, że tylko oni mogą udzielać słusznych
rad i że podwładni powinni się do nich zastosować, a jeżeli tego nie
41
42

S. Malinowski, Motywowanie na pierwszym planie, art. cyt., s. 15.
S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, s. 29–43.
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zrobią to mogą się narazić na zarzut lekceważenia autorytetu, dezaprobatę i nieuprzejmość ze strony kierownika.43
Środki perswazji dążą do zmiany postaw, nawyków i odczuć
pracownika. Odwołują się więc do jego motywacji wewnętrznej. Perswazja może być:


jednostronna – oparta na ingerencji w sferę emocjonalną
człowieka; wykorzystuje się tu wmawianie i sugerowanie
między innymi poprzez reklamę i propagandę;



dwustronna – oparta na wzajemnym partnerskim przekonywaniu i przepływie informacji, a więc na negocjacji
i konsultacji, dzięki którym, motywowany sam ustala najwłaściwsze zachowanie i stara się je realizować; warunkiem późniejszej rzetelnej realizacji ustaleń jest zapewnienie motywowanemu możliwości zachowania dobrego samopoczucia i przeświadczenia, że motywujący, dbający
o własny interes, zadbał także o interes partnera.44

Doświadczenie wynikające ze stosowania perswazji jako środka motywowania pozwoliło na sprecyzowanie pewnych wniosków.
Rola perswazji, zwłaszcza opartej na przekonywaniu, doradzaniu i informowaniu rośnie wraz ze wzrostem kwalifikacji i świadomości pracowników, ich potrzeb uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, samodzielności, władzy i kompetencyjności. Perswazja substytuuje nakazowe i bodźcowe oddziaływanie na zachowania i postawy
ludzi wobec pracy, umacniając motywację wewnętrzną. Nie istnieje
absolutna przewaga perswazji emocjonalnej do przekonującej i partnerskiej oraz od indywidualnej do grupowej. Zakres stosowania perswazji emocjonalnej maleje nie tylko ze względu na rosnący poziom
kwalifikacji, ale też ze względu na charakter celów w procesie pracy,
a także ze względu na rzadkość posiadania przez motywujących daru
porywania ludzi za sobą, wywoływania w nich bezgranicznej wiary
w sens określonych idei i działań. W warunkach autokratycznego stylu zarządzania występuje niebezpieczeństwo przeradzania się perswazji w nakazy – wprawdzie zachowana jest jej forma, tzn. pożądane
43
44

J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, dz. cyt., s. 205–207.
S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, dz. cyt., s. 32–33.
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zachowanie nie jest wprost powiązane z sankcją, w rzeczywistości
jednak takie sankcje występują, na ogół z opóźnieniem – w przypadku niezrozumienia sugerowanego kierunku zachowań czy nie akceptowania ich, pracownicy popadają w niełaskę i ponoszą tego konsekwencje.45
Ponieważ rozsądne motywowanie wywiera duży wpływ na zachowanie ludzi w pracy musi być dobrze przemyślane. Przede wszystkim podejmowane działania nie mogą osłabić motywacji. Należy zatem postępować sprawiedliwie i doprowadzać do takiego stanu, aby
w odczuciu pracowników istniała korelacja pomiędzy wielkością otrzymanych korzyści (materialnych i moralnych), a nakładami starań
i wynikami osiąganymi w pracy. Na nieprawidłowości w tym zakresie wskazują:


okazywanie niezadowolenia i skarżenie się na drobiazgi;



niechęć do współpracy;



występowanie niezdrowej rywalizacji;



zrzucanie porażek na innych;



spadek wydajności poniżej ustalonych standardów ilościowych i jakościowych;



niewykonywanie zadań na czas;



niepunktualność;



przedłużanie przerw w pracy;



duża liczba zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy.46

Budując system motywacyjny należy pamiętać, że nie ma recepty na jego uniwersalność. Można jedynie pokusić się o sformułowanie katalogu poczynań, które często wbrew dobrym intencjom
kierujących szkodzą motywacji, zamiast jej sprzyjać. Motywacji najczęściej nie sprzyja:

45
46

przyznawanie nagród wszystkim po równo, brak zróżnicowania ich wysokości, niejasne kryteria nagradzania;

J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, dz. cyt., s. 206–207.
A. P. Muhleman, J. S. Oakland, K. G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi,
Warszawa 1997, s. 210–213.
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stosowanie tzw. premii regulaminowych, które nie są nagrodą lecz jedynie brakiem kary;



rozbudzanie nadmiernych oczekiwań pracowników poprzez
zapowiedzi podwyżek i premii, które później nie są przyznawane w ogóle, albo tylko w ograniczonej wysokości;



odwlekanie w czasie wypłaty nagrody za konkretne przedsięwzięcie pracownika;



wypłacanie pracownikowi premii lub nagrody bez wcześniejszego poinformowania go o wyróżnieniu;



niewłaściwe ustalenie prowizyjnych form wynagrodzeń;



nie uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb pracowników,
np. obdarowywanie ich jednakowymi nagrodami, mało przydatnymi prezentami, przedmiotami lub usługami, których
wcale nie chcieliby otrzymać;



forsowanie sztywnych form premiowania zamiast systemów kafeteryjnych, w których pracownik ma możliwość
wyboru rodzaju premii czy nagrody.47

Środki zachęty obejmują obietnice składane pracownikowi w celu zainteresowania jego lepszym wykonaniem pracy. Dzielą się na:
1. materialne – oferują pracownikowi korzyści ekonomiczne,
zmieniające stan jego posiadania (płace, premie, nagrody)
2. niematerialne – dodają pracownikowi powagi i godności
(awanse, uznanie społeczne, udział w zarządzaniu, autonomia w realizacji zadań, możliwość samorozwoju).48
Bodźce materialne to głównie wynagrodzenie pieniężne, a w istocie dobra i usługi, jakie można za nie nabyć. Do tej grupy zaliczamy: płaca, premie, nagrody pieniężne, dodatkowe (specjalne, jubileuszowe itd.) odprawy, dodatki, deputaty, dofinansowania (do wczasów, imprez kulturalnych itp.), zniżki w opłatach, odznaczenia związane ze wzrostem świadczeń emerytalnych, możliwość zakupu akcji

47
48

S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, dz. cyt., s. 40.
M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, dz. cyt., s. 187–189.
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(uprzywilejowanych, nieodpłatnych), obligacji, opcji (np. motywcyjnych), dodatkowe ubezpieczenia wykupywane przez zakład pracy.
Bodźce pozamaterialne – nie mają formy pieniężnej. Dzieli się
je na:


zewnętrzne (nagrody niematerialne, pochwały, nagany, opinie, wyróżnienia czy perki (pozapłacowe gratyfikacje na
rzecz pracowników – zwykle tych, na których firmie najbardziej zależy, np. samochody służbowe (dodatkowo wraz
z kierowcą), mieszkania, telefony, finansowanie nauki pracownika, a nawet jego dzieci, rabaty na zakup wyrobów
firmy, finansowanie leczenia, gwarantowanie zakwaterowania w dobrych hotelach, przeloty lotnicze, wczasy i inne);



bezpośrednio dotyczące wykonywanej pracy – mające na
celu oddziaływanie przez polepszenie warunków pracy i życia. Stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbałość
o prawidłowe stosunki międzyludzkie, prawidłowy rozdział
zadań, zwiększenie atrakcyjności zajęć i stopnia swobody
itp.49

Płaca jako środek motywacji

Podstawowym instrumentem stymulowania postaw i zachowań ludzi jest płaca. Z punktu widzenia motywacji do pracy musi
istnieć związek między wykonaniem pracy a płacą. Istotną rzeczą
jest to, że zwiększone wynagrodzenie powinno być przyznawane
w konsekwencji lepszej pracy, a nie w nadziei, że ludzie, jeśli zapłaci
się im więcej, będą automatycznie zwiększać swój wkład i efekty
pracy. Aby to nastąpiło, pracownicy muszą być przekonani, że:

49



zwiększony wysiłek doprowadzi do lepszych wyników;



pracodawca i menedżer potrafią ocenić wyniki pracy w oparciu o istniejący system pomiaru i oceny efektów pracy;



lepsze wyniki pracy zapewniają wyższy zarobek, bowiem
istnieje system wiązania wynagrodzeń z efektami pracy,

S. Borkowska, Strategie wynagradzania, Warszawa 2001, s. 34–35.
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który jest konsekwentnie stosowany, oraz że sytuacja firmy umożliwia tę konsekwencję;


zależy im na dodatkowym zarobku, ponieważ dzięki temu
osiągnąć mogą dobra przez siebie cenione i nie będzie to
wymagało rezygnacji przez pracownika z innych wartości
i dążeń.50

Motywowanie przez płace powinno mieć charakter pozytywny. Polega to na wynagradzaniu za osiągnięty efekt, nie zaś na karaniu za jego brak czy niewłaściwy poziom. Pozytywne motywowanie wzmacnia przedsiębiorczość i inicjatywę, skłania do poprawy
efektów pracy, tworzy grunt dla efektywnego, gospodarnego wykorzystania środków na płace.51 Aby mogła ona pełnić tę rolę, jej tworzenie i stosowanie powinno uwzględniać następujące zasady:

50

51



proporcjonalności przyrostu – wskazuje na potrzebę uzależnienia płacy od wkładu pracy, bowiem przyrost zbyt
mały nie tylko nie wzmaga motywacji, ale może ją nawet
osłabić;



wielkości oczekiwania – przyrost wynagrodzenia musi odpowiadać wielkości spodziewanej przez pracownika albo
ją przekraczać, gdyż przyrost poniżej tej wielkości obniża
motywację, dając poczucie doznanego zawodu;



ograniczonej dostępności – przyrosty wynagrodzeń nie
powinny obejmować wszystkich w jednakowym stopniu,
albowiem mają mniejszą wartość gratyfikacyjną niż przyrosty, które dotyczą niewielu;



psychologicznej odległości – wpływ wynagradzania za wyniki pracy jest tym mniejszy, im większy jest odstęp czasowy między wykonaniem zadania a uzyskaną zapłatą; jeśli nagroda nastąpi bezpośrednio po określonym zachowaniu, zostanie ono wzmocnione i pojawi się tendencja do
jego powtórzenia;

A. Szrejner, Po pierwsze: określić wymagania, „Personel i Zarządzanie” 10(2004),
s. 23.
L. Migut, Jaka płaca popłaca, „Personel” 7–8(1999), s. 77–79.
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prawidłowej orientacji – aby określone działanie miało
wpływ motywacyjny, pracownik musi zdawać sobie sprawę ze związku, jaki zachodzi między ilością i jakością wykonanej przez niego pracy a otrzymanym wynagrodzeniem;
zatem system płac musi być nieskomplikowany i zrozumiały przez pracowników.52

Pozapłacowe środki pobudzania motywacji

Pieniądze nie są oczywiście jedyną nagrodą za aktywne uczestnictwo człowieka w procesie pracy, a poza tym ich stosowanie
w motywowaniu, do więcej niż minimalnego wysiłku, jest dosyć
trudne. Nie tylko więc pieniądze są motywatorami efektywnego działania, można tu wymienić inne, jak choćby:


pochwała,



wyrażanie uznania,



poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności,



przydzielanie trudniejszych zadań,



konsultowanie decyzji,



zasięganie opinii,



kulturalne traktowanie,



dobre relacje między przełożonymi a podwładnymi.53

Ważny instrument motywowania niematerialnego stanowi awans,
pojmowany jako przesunięcie na wyższe stanowisko w hierarchii
służbowej. Zaspokaja on bowiem potrzebę uznania i korzystnej samooceny, a także umożliwia dostęp do wyższych wartości i podniesienie poziomu życia. Dzięki temu następuje zwiększenie wiary
we własne siły, wzmocnienie poczucia godności osobistej i chęci
osiągania lepszych wyników oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego, a także płacy. Jeżeli awans ma spełniać skuteczną
rolę motywacyjną, w zakładzie musi być prowadzona autentyczna
polityka awansowania, oparta na sprawdzonych zasadach, które ot52

53

M. Tarczyńska, Najnowsze tendencje w zarządzaniu płacami oraz efektywność pracy, „Personel” 3(1996), s. 48–49.
J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, dz. cyt., s. 237.
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wierają szanse przede wszystkim pracownikom kreatywnym, uzdolnionym i osiągającym ponadprzeciętne wyniki w pracy.54
Innym środkiem pobudzania motywacji jest udział pracowników w zarządzaniu, który może przybierać formę:
1. Codziennych i okresowych spotkań pracowników z bezpośrednimi kierownikami, na których omawia się bieżące zadania, technologię, efektywność oraz analizuje plany pracy.
2. Negocjacji, konsultacji i referendów przeprowadzanych
wśród całej załogi, szczególnie w trakcie podejmowania
ważnych dla przedsiębiorstwa decyzji, takich jak: zmiana
profilu działalności, kierunków inwestowania, zasad wynagradzania, prywatyzacji, łączenia (dzielenia) itp.
3. Powoływania różnych organów przedstawicielskich reprezentujących pracowników, bądź organów, w których biorą
oni udział (związki zawodowe, samorządy pracownicze, rady nadzorcze i inne).55
Aktywny udział pracowników w zarządzaniu oraz zwiększanie
ich wpływu na decyzje dotyczące pracy ma wielostronne znaczenie
motywacyjne. Uważa się go za korzystny ponieważ:

54
55
56



stanowi wszechstronny instrument motywowania ludzi do
lepszej pracy poprzez integrację interesów osobistych, zespołowych i społecznych;



kreuje motywację zewnętrzną i wewnętrzną;



jest pełnym instrumentem motywacji związanej z własnym ego, potrzebą samorealizacji, wykonywania bardziej
złożonych zadań;



stanowi ważny element demokratyzacji całości życia społeczno-politycznego;



zwiększa trafność podejmowanych decyzji i przyczynia się
do lepszej ich realizacji.56

Tamże, s. 240.
A. L. McGinnis, Sztuka motywacji, dz. cyt., s. 50–51.
Tamże, s. 52.
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Ogrom bodźców materialnych nie wystarczy do pełnego zaspokojenia potrzeb i rozwoju pracownika. Również same zachęty niematerialne działają skutecznie pod warunkiem zapewnienia prawidłowej motywacji ekonomicznej. Nie można jednak ich stosować zamiast bodźców materialnych. Konieczne jest odpowiednie połączenie
obu rodzajów zachęt (bodźców) w celu uzyskania wyższej skuteczności i efektywności jednostek i grup pracowniczych.
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ks. Marian Bronikowski*

Duszpasterze w oczach młodzieży
Rekonesans socjologiczno-pastoralny

Potrzebny jest dzisiaj Kościół, który umie odpowiedzieć na
oczekiwania młodych; Kościół, który umie przemawiać do ich serc,
rozgrzać je i pocieszyć, napełnić je radością Ewangelii i mocą Eucharystii; Kościół umiejący przyjąć i zaprosić do siebie tych, którzy
szukają jakiegoś celu, aby poświęcić mu całe swoje życie; Kościół,
który nie lęka się wiele wymagać, bo sam wiele ofiarował; który nie
boi się zażądać od młodzieży, by podjęła trud tej szlachetnej i autentycznej przygody, jaką jest ewangeliczne naśladowanie Jezusa.2
Młodzi ludzie potrafią Kościół ukochać, gdy Kościół będzie ich kochał. Szukając miłości Kościoła młodzież staje twarzą w twarz ze
swoimi duszpasterzami. Jak ich postrzega? Co im imponuje w osobach kapłanów, a co przeszkadza w kontaktach z nimi? Jakich kapłanów potrafią szanować, jakich się boją, a jakich mogą nawet znienawidzić? Artykuł ten jest próbą poszukiwania odpowiedzi na te pytania w oparciu o wyniki badań, przeprowadzonych w Rejonie Sieradzkim w Diecezji Włocławskiej.

* Ks. dr Marian Bronikowski – od 1988 r. związany jest z Ziemią Sieradzką przez pracę duszpasterską w parafiach p.w.: Św. Wojciecha w Sieradzu-Męce, NSJ w Sieradzu, Św. Walentego w Kłocku. Obecnie jest proboszczem w parafii Narodzenia
NMP w Charłupi Małej. Doświadczenia w zakresie duszpasterstwa młodzieży zaowocowały opracowaniem pracy naukowej związanej z tym środowiskiem: praca doktorska, oparta o badania socjologiczne w Rejonie Sieradzkim, pt.: Realizacja duszpasterstwa młodzieży w kontekście przemian religijności młodego pokolenia. Studium pastoralne została obroniona na UKSW w Warszawie w roku 2004.
2
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (18 X 1994), 2.
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Obraz duszpasterza widziany oczami młodych

Misja pastoralna Kościoła w środowisku młodzieżowym ściśle
związana jest z zadaniami, jakie spełniają duszpasterze, których działalność powinna być dostosowana do czasów aktualnych. Realizacja
tych postulatów wymaga poznania ocen wystawianych przez młodzież osobom i postawom kapłanów, i opinii na temat ich pracy
duszpasterskiej.
1. Duszpasterz – przewodnik

Rozwój wiedzy o człowieku, której źródłem są nauki społeczne i praktyczne, spowodował przewartościowanie wymagań stawianych duszpasterzom i wychowawcom młodzieży.3 Młodzi ludzie
oczekują od swoich duszpasterzy pomocy w rozwoju integralnym,
aby mogli sami rozwiązywać swoje sprawy egzystencjalno-religijne.
Głównym problemem młodego człowieka jest rozpoznanie własnego
powołania, określenie drogi życiowej i podejmowanie decyzji co do
zadań i środków potrzebnych do ich realizacji. Istotnym celem wychowania, a zarazem doradztwa duszpasterskiego, powinno być zatem prawidłowe ukształtowanie samodzielności wychowanka.4 Rola
duszpasterza-przewodnika polega na udzieleniu pomocy młodemu
człowiekowi w kształtowaniu wszystkich wymiarów osobowości
i udoskonalaniu życia. To zadnie domaga się jednak osobistych kontaktów z duszpasterzem. W opinii młodzieży rozmowa z księdzem na
tematy osobiste, poza spowiedzią, nie jest potrzebna – tak twier- dzi
61,7% respondentów; 18,8% badanych widzi taką możliwość,
a 18,7% nie miało zdania na ten temat.
W wyznaczonych zmiennych należy uwzględnić modalność
wyrażanych przez młodzież poglądów. Mężczyźni częściej niż kobiety wybierali odpowiedź negatywną (odpowiednio: 64,8%; 58,7%).
Jest to zatem wyraźna deklaracja samodzielności w podejmowaniu
decyzji, ale nie musi oznaczać dojrzałej wolności. W naturze męż3

4

Zwłaszcza psychologia „zajmująca się psychiką ludzką i wykrywająca prawo psychologiczne, podbudowuje wiedzę o nich. Przez to może ona oddawać ogromną
usługę podmiotowi duszpastersko-wychowawczej działalności”. F. Woronowski,
Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1972, s. 106.
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s. 209.
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czyzn funkcjonuje bowiem daleko idący indywidualizm, subiektywizm, ale też egoizm. Spotkanie i rozmowa na tematy religijne lub
egzystencjalne jest wspólną potrzebą młodych ludzi bez względu na
płeć. Jednak to kobiety częściej niż mężczyźni potrafią spełnić tę potrzebę i zgodzić się na rozmowę z kapłanem (odpowiednio: 20,2%;
17,6%). Nie jest to duża różnica, dlatego zmiana nastawienia młodych ludzi w stosunku do roli doradcy, jaką może spełnić kapłan,
wymaga większego nakładu sił i środków duszpasterskich. Duszpasterz powinien stale poznawać i uczyć się rozumieć problemy
egzystencjalne młodych ludzi, zwłaszcza te, które odnoszą się do
sfery duchowej. Młody człowiek, szukający porady, wybiera duszpasterza dlatego, że obdarza go większym «urzędowym» zaufaniem
i spodziewa się rozwiązania swoich problemów przy pomocy środków nadprzyrodzonych, które proponuje duszpasterstwo.5 W każdym
spotkaniu duszpasterza z młodym człowiekiem szczególne znaczenie
ma partnerski sposób traktowania osoby szukającej pomocy. Ważne
jest nie tyle rozwiązanie problemów osoby szukającej porady, ile raczej osobowe «asystowanie» kapłana. Taki stosunek kapłana do rozmówcy wyzwala w tym ostatnim zaufanie i wzmacnia poczucie wartości siebie. Osobowe spotkanie może doprowadzić do zmian w postawach emocjonalnych partnera rozmowy wobec treści proponowanych
przez duszpasterza.6 Trzeba jednak zaznaczyć, że w doradztwie duszpasterskim efekty oferowanej pomocy są ściśle zależne od uwarunkowań zewnętrznych, zwłaszcza środowiskowych. Należy najpierw
podkreślić, że podobne trudności w kontaktach z księdzem mają zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi. Świadczy o tym zbliżony poziom
odpowiedzi negatywnych (odpowiednio: 60,7%; 62,9%). Dość nieoczekiwanie jednak to mieszkańcy miast częściej niż respondenci
pochodzący ze wsi widzieli potrzebę i możliwości rozmawiania
z księdzem na tematy osobiste (odpowiednio: 21,1%; 16,1%). Jest to
na pewno efekt otwartości środowiska miejskiego, a także skutek pluralizmu społeczno-kulturowego.
W wypadku młodzieży pochodzącej z miasta można mówić
o przechodzeniu od rygoryzmu do relatywizmu moralnego, co wyni5
6

R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 78.
Tamże.
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ka z innego stylu życia w mieście niż na wsi. Jest ono w dużej mierze oparte o udział w różnych grupach młodzieżowych o subkulturze
ze swoiście rozumianą wolnością wyrażającą się między innymi
w swobodzie obyczajów, jako postawie buntu przeciw istniejącym
normom moralnym. Należy zatem wziąć pod uwagę kierunek zmian
w środowisku młodzieży, gdyż coraz częściej to rówieśnicy stają się
autorytetami, doradcami, dostarczają wzorów postępowania i proponują zestaw opozycyjny wobec wartości dorosłego społeczeństwa.
W konsekwencji prowadzi to do nowego określenia dorastania, które
polega na wyprowadzaniu się nie tylko z domu rodziców, ale również z ich świata. Porzucają przy tym ich styl życia, wartości i normy, a także kontestują ich religijność. Porównawcze dane z badań
polsko-niemieckich wskazują, że młodzież zachodnia bardziej poddana jest wpływom rówieśników, czego przykładem jest uczestnictwo w rówieśniczych kręgach towarzyskich. Młodzież zachodnioniemiecka zdecydowanie wcześniej niż ich polscy rówieśnicy przyznawała, że należy do jakiejś grupy (paczki), w której wszyscy znają
się dobrze i gdzie podejmuje się wspólne przedsięwzięcia.7 Młodzież
z miasta jest nieustannie poddawana wpływom różnych grup rówieśniczych. Wielu spośród nich zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie
stąd płyną. Intensywniej więc szukają kontaktu z duszpasterzem,
w nim widząc źródło autentycznej pomocy i wsparcia.
Mimo dużej liczby respondentów zrzeszonych, którzy nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, to właśnie w tej grupie było najwięcej zwolenników bliższych kontaktów z księdzem, z którym
można rozmawiać na tematy osobiste – 32,5% (niezrzeszeni – 17%).
W grupie młodzieży zrzeszonej należy założyć większą świadomość
godności chrześcijańskiej, która płynie z uczestnictwa w Chrystusowym kapłaństwie. Od kapłanów urzędowych wymaga się jednak
bardziej wyrazistego świadectwa tej postawy. Kapłan, spełniając
funkcję duszpasterza, naucza, wychowuje, daje świadectwo. Poza tym,
zależnie od środowiska, rodzaju grup formowanych i stopnia rozwoju religijnego, ksiądz powinien spełniać rolę herolda, interpretato-

7

Por. W. Melzer, P. Sałustowicz, W. Łukowski, L. Schmidt, Młodzież w Polsce
i w Niemczech, Giżycko 1993, s. 95.
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ra, animatora i terapeuty.8 Młodzież zrzeszona oczekuje partnerskich
relacji z kapłanem i chce czynnie uczestniczyć w relacjach z duszpasterzami. Decydującą rolę w tych kontaktach odgrywa osoba kapłana i jego dojrzałość osobowościowa, która wyraża się poprzez naturalność, prostotę, szczerość, zaufanie. Te wartości osobowościowe
stanowią fundament działań wychowawczych, wynikających z wiary
i umożliwiają kapłanom kontakt z młodymi ludźmi.9
W zmiennej typów szkół młodzież z kręgu zawodowego w najmniejszym procencie z całej populacji deklarowała brak zdania w tej
kwestii 15,6%. Oznacza to, że w ich opinii osobę kapłana można
oceniać albo pozytywnie, albo negatywnie. Z odpowiedzi udzielonych przez tę młodzież wynika, że oceniają osobę kapłana najbardziej negatywnie ze wszystkich wyznaczonych grup – 68%, a jako
partnera w dialogu osobowo-egzystencjalnym akceptuje księdza tylko 15% młodzieży zawodowej.
Młodzież techniczna również zadeklarowała niższy od ogólnego poziom pozytywnych deklaracji – 17,3% i jednocześnie wyższy
od ogólnego poziom negatywnych odpowiedzi 63,6%. Natomiast
młodzież licealna nie boi się kontaktów personalnych z kapłanami
i co piąty respondent z tej grupy odpowiedział, że potrzebuje rozmów z księżmi na tematy osobiste – 21,6%, a tylko niewiele ponad
połowa z tego koła nie widzi możliwości rozmawiania z duchownymi o sprawach intymnych.
Na podstawie analizowanych dotychczas wyników badań można stwierdzić, że w duszpasterstwie strukturalnym nie funkcjonują
formy bezpośredniego kontaktu. Pojawia się tendencja zbyt daleko
idącej «demokratyzacji», swoistego «równania wszystkiego», co wyraża się m.in. – mówieniem od razu na ty, ostrym wyrażaniem swoich
życzeń (asertywność), pomijaniem tradycyjnych form grzecznościowych. Zamiast tego pojawiają się «spontaniczne» formy reakcji i zachowań zgodnie z zasadą: «Tak jest mi fajnie, nie zwracam uwagi na
konwenanse».10 Trudno nie zgodzić się z tą opinią, gdyż doświad8
9

10

Por. S. Kulpaczyński, Katechetyczna dydaktyka modlitwy, Lublin 1989, s. 81.
Por. K. Misiaszek, Formacja katechetów, „Ateneum Kapłańskie” 118(1992),
s. 270.
W. Szewczyk, Małe grupy w parafii. Samokształcenie, formacja i działanie, „Ate-
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czenie dostatecznie potwierdza obawy przeciwników demokratyzacji
kontaktów duszpasterskich. Niemniej należy, odwołując się do Chrystusowych wskazań, dążyć do wytwarzania relacji braterskich, które
choć nie zawsze będą przekładać się na formy kultury, swoją autentycznością potwierdzą potrzebę zainteresowania drugim człowiekiem. Ponadto wiele z tych spontanicznych zachować jest swoistym
protestem przeciwko sformalizowaniu relacji duszpasterskich.
W kategorii typów szkół widać też dużą rolę kapłana – katechety. Katecheza młodzieży towarzyszy trudnemu okresowi rozwojowemu zajmując się różnymi problemami dezintegracji człowieka
zarówno w wymiarze psychicznym, jak i duchowym – potrzebuje
więc entuzjazmu i zaufania, które wyraźnie występują w katechezie
dzieci. Jednocześnie powinna być otwarta na katechezę dorosłych,
gdyż w najbliższym czasie młodzież ma wejść w samodzielne życie
i odpowiedzieć na głos powołania, podjąć odpowiedzialność za samodzielną pracę, świadectwo życia. W katechezie młodzieży trzeba
więc uwzględnić aktywność młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy
rozwijają życie wewnętrzne i żywo uczestniczą w życiu Kościoła
przez modlitwę osobistą, udział w liturgii i świadectwo miłości
chrześcijańskiej.11 Jako ważny postulat jawi się więc konieczność
wykorzystania twórczych energii duchowych szczególnie tej młodzieży, która podjęła trud rozwoju duchowego, szukając różnych
form zaspokojenia swoich potrzeb religijnych, gdyż jest to grupa
przyszłych animatorów życia religijnego w środowiskach młodzieżowych. Uczestnictwo młodzieży w różnych ruchach, grupach i stowarzyszeniach religijno-kościelnych jest znakiem, że sama katecheza
nie może zaspokoić ich aspiracji religijnych, a jednocześnie sugeruje
kierunek kształtowania nowej katechezy.
Ważność tego problemu wzrosła w związku z przeniesieniem
lekcji religii do szkół, co zagraża zmniejszeniem roli elementu przeżyciowego w przekazie wiary. Młodzież uczestnicząca w katechezie
w salkach katechetycznych otoczona była atmosferą sacrum, co pozwalało wytworzyć specyficzną atmosferę wiary i modlitwy. Obecne
warunki domagają się wypracowania nowych form pracy duszpas11

neum Kapłańskie” 127(1996), s. 403.
Por. M. Majewski, Katecheza permanentna, Kraków 1989, s. 154–138.
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terskiej, które pozwolą uniknąć desakralizacji religii. Młodzieży
potrzebne są spotkania z Kościołem, Chrystusem Eucharystycznym,
z kapłanem, a także stworzenie możliwości uczestniczenia w żywych
komórkach Kościoła, jakimi są małe grupy, w których ludzie żyją
wiarą i modlitwą.12 Po powrocie do szkół w duszpasterstwie należy
więc zwrócić szczególną uwagę na następujące zadania: troska o żywy i owocny udział w niedzielnej Mszy św., przygotowanej i sprawowanej przy czynnym udziale młodzieży z odpowiednio przygotowaną homilią; przeżywanie liturgii pozostałych sakramentów; udział
w nabożeństwach roku liturgicznego; uczestnictwo w parafialnych
grupach i ruchach młodzieżowych; tworzenie wspólnot modlitewnych na terenie szkoły.13
Wszystkie problemy związane z przeniesieniem lekcji religii
do szkół nie podważają dotychczas realizowanych przez katechezę
zadań, do których należą: nauczanie, wychowanie i dawanie świadectwa. Te właśnie zadania spoczywają przede wszystkim na kapłanach, którzy spełniają w różny sposób misje pastoralną.
2. Przyczyny trudności w komunikacji duszpasterzy
i młodych ludzi

Młodzież, odpowiadając na pytanie o przyczyny utrudnień
w kontaktach z duszpasterzami, na najwyższym poziomie umieściła
dwie propozycje: małą znajomość życia i problemów moralnych młodego pokolenia – 20,1% i zły przykład życia kapłańskiego – 20%;
uzupełnieniem jest odpowiedź: trudności w nawiązywaniu kontaktów osobistych z młodzieżą – 15,1%. Pozostałe odpowiedzi osiągnęły następujące wartości procentowe: trudności w przekazywaniu wiedzy religijnej – 7,7%; niesprawiedliwość w ocenianiu ludzi – 7,3%;
materializm – 6,6%; brak kultury osobistej – 4,9%; brak czasu –
4,5%; słabości ludzkie u kapłanów (nałogi) – 3,2%; pesymistyczny
stosunek do rzeczywistości – 1,9%; apodyktyczność – 1,2%; brak
systematyczności – 0,6%.
12

13

Por. Z. Rutkowski, Lekcja religii a Kościół przyszłości, „Communio” 11(1991)2,
s. 60.
Por. K. Nycz, Nowa sytuacja duszpasterstwa po powrocie katechezy do szkół,
„Ateneum Kapłańskie” 118 (1992), s. 240–241.
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W interpretacji tych wyników należy uwzględnić podstawy
teologiczne tożsamości kapłańskiej i misji duszpasterskiej. Chrystocentryczna formuła sacerdos alter Christus oznacza, że szafarz jest
żywym narzędziem (DK 12), które reprezentuje i uobecnia Chrystusa.14
W aktualnym porządku zbawczym (od Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia aż do Paruzji) Chrystus jest obecny i działa w Kościele
przez Ducha Świętego. Szafarz – to sheliah (posłany, apostoł), reprezentujący Chrystusa, Mistrza i Głowę Kościoła. Chrystus działa widocznie i sakramentalnie przez kapłanów-pośredników.15
Chrystocentryczne spojrzenie na kapłana współistnieje z wymiarem eklezjocentrycznym, gdyż sakrament kapłaństwa uzdalnia do
posługi Ludowi Bożemu. Można zatem mówić o działaniu kapłana in
persona Christi i in persona Ecclesiae. Kapłan wypełnia swoje zadania na podstawie posłannictwa, którego źródłem jest Chrystus i Kościół,16 dlatego jest wezwany nie tylko do pełnienia roli samego Chrystusa – Głowy Ciała, ale także do tego, aby być Chrystusem mówiącym: To jest ciało moje, to jest krew moja, lub: Ja odpuszczam ci
grzechy.17 Sakrament święceń przemienia człowieka i czyni go zdolnym do działania w imię Chrystusa. Nie oznacza to jednak wcale, by
ksiądz był Chrystusem wprost i bezpośrednio: nie ma żadnej depersonalizacji Chrystusa ani kapłana, a człowiek wyświęcony nie otrzymuje mocą święceń osobowości samego Chrystusa. Prezbiter jest
Chrystusem dlatego i ze względu na to, co sam Chrystus czyni w nim
i przez niego.18
14

15

16

17
18

„Sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem Chrystusem Głową
i Pasterzem. Kapłan uczestniczy bowiem w sposób specyficzny i wiarygodny
w «konsekracji – namaszczeniu» oraz w «misji» Chrystusa (por. Łk 4, 18–19).
Z tą więzią łączy się ściśle relacja z Kościołem. Nie są to relacje istniejące po
prostu obok siebie, lecz łączą się one wewnętrznie i nawzajem przenikają. Odniesienie do Kościoła wpisane jest w główne odniesienie kapłana do Chrystusa, «sakramentalne uobecnienie» Chrystusa jest bowiem podstawą i inspiracją odniesienia
kapłana do Kościoła”. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Adhortacja apostolska, 16.
J. G . Pagé, Człowiek Boży (Homo Dei), w: Kapłaństwo (Kolekcja „Communio”,
t. 3), Poznań-Warszawa 1988, s. 228.
J. Ambaum, Funkcja kapłana w Ofierze eucharystycznej: in persona Christi i in
persona Ecclesiae, w: Kapłaństwo, dz. cyt., s. 266.
J. Duchesne, Dwa kapłaństwa, w: Kapłaństwo, dz. cyt., s. 317.
Tamże.
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Posługa kapłańska jest ukierunkowana pastoralnie. Chociaż
charyzmat jest udzielany na stałe i personalnie członkom Kościoła, to
jednak posługa nie ma innej racji bytu poza służbą Kościołowi.
Wypełnianie pośrednictwa zbawczego w Kościele rozgałęzia się
w trzech zasadniczych kierunkach: przepowiadanie Słowa (funkcja
prorocka, nauczanie czyli magisterium), przewodniczenie sakramentom (funkcja liturgiczna albo kultyczna) oraz kierowanie wspólnotą
(funkcja hodegetyczna, rządzenie).19
Wypełnianie misji pośrednictwa zbawczego dokonuje się
w Kościele i w świecie. Kościół zatem nie może działać jak sekta,
której celem jest wtajemniczenie ludzi w ustalone formy życia, lecz
musi spełniać zadanie drożdży przekształcających samą rzeczywistość. Do wypełnienia tej misji Kościół powołuje kapłanów, którzy
powinni być otwarci na świat przez swoją dyspozycyjność, uzdalniającą ich do podjęcia pracy ewangelizacyjno-misyjnej i apostolskiej.20
Niezbędnym warunkiem wypełniania misji kapłańskiej jest odpowiedzialność urzędowa (publiczna), którą kapłani przyjmują wraz ze
święceniami. Trwa ona przez całe życie i jest podstawą dobra wspólnoty chrześcijańskiej. Jest mało istotne, jaki tytuł nadawany jest wybranym i powołanym osobom: ważna i podstawowa jest natura wspólnoty chrześcijańskiej i sposób, w jaki widzi ona te osoby, jako pracujące dla jej dobra.21
19
20

21

J. G. Pagé, Człowiek Boży (Homo Dei), art. cyt., s. 234.
A. Bravo, Prezbiterat jako apostolski sposób życia, w: Kapłaństwo, dz. cyt.,
s. 249–250.
„Ogólnie wiadomo, że wyświęceni szafarze Kościoła pierwotnego w Nowym
Testamencie nie byli nazywani „kapłanami”, hiereus. Tylko Jezusowi nadano ten
tytuł w sensie chrześcijańskim (Hbr 5, 6; 7, 26; 10, 21). Oficjalnymi przywódcami
Kościoła byli apostołowie, grupa, która nie tylko skupiała „Dwunastu”, ale także
innych: Macieja, Pawła, Barnabę (Dz 1, 26; 14, 4). W niedługim czasie Kościół
w Jerozolimie doszedł do tego, aby mieć prezbiterów lub starszych zjednoczonych z apostołami w kierowaniu wspólnotą (Dz 15, 2; 16, 4). Byli tam także diakoni, wybrani początkowo do pomocy charytatywnej wdowom, którzy stali się
w krótkim czasie szafarzami słowa i sakramentów (Dz 6, 1–6; 6, 8–10). Urzędy te
pojawiają się także w innych wspólnotach wokół tych, którzy nazywani byli biskupami lub starszymi (Dz 14, 23; 20, 17). Ta niezwykle płynna sytuacja stała się
bardziej stabilna od czasu napisania Listów pasterskich; Od Ignacego Antiocheńskiego, początek II wieku, model jednego biskupa, w danym Kościele lokalnym,
otoczonego przez prezbiterów i diakonów, jawi się jako model podstawowy, któ-
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Z odpowiedzi udzielonych przez badaną młodzież wynika, że
kapłan może spełniać swoje zadania pod warunkiem posiadania dobrej orientacji w życiu i problemach religijno-moralnych młodego
pokolenia. Kapłan jest wzięty z ludu i do wykonywania misji pasterskiej potrzebuje rzeczywistej łączności z członkami wspólnoty
kościelnej. Można nawet stwierdzić, że w opinii młodzieży kapłan
powinien być najpierw człowiekiem, który jest zdolny do dialogu
z młodym pokoleniem. Młodzież stawia też zarzut księżom, że dają
zły przykład życia kapłańskiego, ale biorąc pod uwagę, że obok stawia bycie kapłanem w świecie, można suponować, że nie przerażają
młodych ludzi słabości ludzkie u kapłanów, ale ich strukturalizacja,
schematyzacja i instytucjonalizacja, która objawia się w kontaktach
z ludźmi w ich naturalnym środowisku. Młodzież uznaje kapłanów
za osoby nieprzystosowane do życia w świecie. Respondenci dostrzegają też nieporadność księży w zwykłych, codziennych sprawach.
Istotą kapłaństwa jest służba wspólnocie kościelnej. Dla młodych ludzi najważniejsza jest funkcja nauczania. Trudności w spełnianiu misji kerygmatycznej stanowią zatem jeden z ważnych powodów złego przykładu życia kapłańskiego. Jednak zaraz obok należy
postawić, zdaniem badanych, częsty grzech kapłański – moralizowanie, którego najgorszym objawem jest osądzanie ludzi i wydawanie
na nich wyroków. Nieobojętny jest również dla młodzieży stosunek
księży do spraw materialnych. Nie chodzi tutaj tylko o stan posiadania, gdyż mitem jest bogactwo duchowieństwa utożsamianego z całym Kościele – stąd słyszy się często w środkach społecznego przekazu, że Kościół jest bogaty, w rozumieniu – księża są bogaci.
Pomiędzy posiadaniem bogactwa a byciem bogatym jest ogromna
różnica. Te kategorie jednak nie wchodzą w grę, gdy jest mowa
o bogactwie Kościoła i duchowieństwa. Przede wszystkim Kościół
nie utożsamia się nigdy ze środkami, które służą wypełnianiu jego
misji. Materialne uposażenie Kościoła służy bowiem całej wspólnocie, a bardzo często najgorsze zadanie zarządzania dobrami materialnymi spełnia tylko kapłan, biorąc na siebie wynikające stąd
wszelkie podejrzenia o materializm. Młodzi ludzie zdają się to rozury od razu staje się powszechny, uznany, chociaż nie był takim wcześniej”.
J. H. Wright, Kościół i kapłaństwo, w: Kapłaństwo, dz. cyt., s. 305–306.
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mieć lepiej niż dorośli członkowie Kościoła. Nie wyolbrzymiają
więc spraw materialnych, zaliczając trudności związane ze zdobywaniem i wydawaniem pieniędzy kościelnych do grupy trudności drugorzędnych. Znajdują się tutaj także: brak kultury osobistej, brak
czasu, pesymistyczny stosunek do rzeczywistości i apodyktyczność.
Na samym końcu młodzież umieściła brak systematyczności.
Do zobrazowania szczegółowych odpowiedzi służą zmienne
demograficzno-społeczne. W kategorii płci poglądy kobiet i mężczyzn zachowują zbieżność z danymi globalnymi. Występują natomiast różnice w modalności prezentowanych opinii. Mężczyźni bardziej zdecydowanie niż kobiety wyakcentowali trudności w przekazywaniu wiedzy religijnej (odpowiednio: 10%; 5,5%), brak kultury
osobistej (odpowiednio: 6,4%; 3,5%) i słabości ludzkie u kapłanów
(odpowiednio: 4,2%; 2,2%), a kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na materializm (odpowiednio: 8,6%; 4,7%). Wynika stąd, że
mężczyźni podkreślali te trudności, które występują w ich życiu. Jest
swego rodzaju projekcja własnych trudności na osobę kapłana. Kobiety wykazały się natomiast większą wrażliwością na materialne
uwarunkowania służby kapłańskiej. Należy tutaj wziąć pod uwagę,
że materializm oznacz nie tyle posiadanie, co przede wszystkim nastawienie do dóbr materialnych. Kobiety w ocenie kontaktów z kapłanem dostrzegają również te trudności, które napotykają w relacjach
międzyosobowych, zwłaszcza rówieśniczych. Kobiety, nastawione
na uczuciowo-emocjonalne kontakty międzyludzkie spotykają się
często z trudnym do przezwyciężenia uprzedmiotowieniem tych relacji. Możliwość bycia razem jest bowiem często ograniczona przeakcentowaniem materializmu w postawach potencjalnych partnerów.
Wyraźne zbliżenie poglądów wystąpiło w kategorii ekologicznej. Największa liczba mieszkańców miast spośród całej populacji
nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie – 7,4%, co odzwierciedliło się
w procentowych wskazaniach dwóch podstawowych przeszkód w kontaktach młodych ludzi z duszpasterzem: mała znajomość życia i problemów moralnych młodego pokolenia – 18,8% (wieś – 21,4%); zły
przykład życia kapłańskiego – 18,2% (wieś – 21,7%). Zauważyć natomiast należy różnicę w poglądach na temat kultury osobistej kapłanów: młodzież ze wsi częściej niż mieszkańcy miast twierdzili, że
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kapłanom brakuje kultury w kontaktach z młodymi ludźmi (odpowiednio: 5,8%; 4,3%). Można suponować, że częściowo taki pogląd
młodzieży wiejskiej jest uzasadniony porównaniem poziomu kultury
księży pracujących w parafiach wiejskich i miejskich. Należy też
założyć, że kontakty mieszkańców wsi ze swoim duszpasterzem są
bardziej osobiste, a mieszkańców miast bardziej anonimowe. Wreszcie obiektywnie trzeba stwierdzić, że jakość kontaktów duszpasterskich w parafiach wiejskich i miejskich ulega niewielkim, ale w osobistych kontaktach ważnym modyfikacjom, których przyczyną jest
kultura środowiskowa i związane z tym różne zewnętrzne wyrazy
obyczajowości kontaktów międzyludzkich. Można w tym wypadku
doszukiwać się także różnego poziomu parafianizmu w parafiach
wiejskich i miejskich. Mieszkańcy wsi są bardziej parafianami niż
mieszkańcy miast, ale jednocześnie to właśnie młodzież ze wsi dostrzega potrzebę niwelowania różnic społeczno-kulturowych środowiska miejskiego i wiejskiego.
Wpływ czynników decydujących o rozwoju religijnym na ocenę jakości kontaktów młodzieży z duszpasterzem widać w kategorii
przynależności organizacyjnej. W najważniejszych przyczynach trudności występujących w relacjach między młodzieżą a ich duszpasterzami nastąpiła bardzo wyraźna polaryzacja poglądów młodzieży
zrzeszonej i niezrzeszonej. Ta pierwsza za najważniejszą przeszkodę
uznała trudności w nawiązywaniu kontaktów osobistych duszpasterza i młodych ludzi – 20,2% (niezrzeszeni – 14,3%), a druga grupa
młodzieży wskazała na małą znajomość życia i problemów moralnych młodego pokolenia – 20,6% (zrzeszeni – 17,5%) i na zły przykład życia kapłańskiego – 20,4% (zrzeszeni – 16,7%). Na czwartym
miejscu w grupie młodzieży zrzeszonej znalazły się trudności w przekazywaniu wiedzy religijnej – 14% (niezrzeszeni – 7%), niezrzeszeni
na tym samym miejscu umieścili niesprawiedliwość w ocenianiu ludzi – 8,1% (zrzeszeni – 1,8%). W drugorzędnych przeszkodach
w kontaktach między duszpasterzem i młodzieżą zaznaczyły się jeszcze różnice w dwóch propozycjach odpowiedzi: brak czasu (zrzeszeni – 7,9%; niezrzeszeni – 3,9%); materializm (odpowiednio: 3,5%;
7,1%). Z przestawionych wyników procentowych wyłaniają się dwa
typy relacji duszpasterskich: w grupie młodzieży zrzeszonej najważ257

KS.

MARIAN BRONIKOWSKI

niejszą umiejętnością duszpasterza jest nawiązywanie kontaktów
osobistych, do czego oprócz znajomości problemów życiowych i religijno-moralnych, a także dobrego przykładu życia kapłańskiego,
potrzebna jest zdolność przekazywania wiedzy religijnej i wolny
czas, który duszpasterze mogą poświęcić młodym ludziom; dla młodzieży niezrzeszonej duszpasterzowi młodzieży potrzebna jest znajomość życia młodych ludzi i gorliwość w spełnianiu posługi kapłańskiej, do czego podstawą jest dobre życie kapłańskie. Młodzież niezrzeszona dostrzega również umiejętność nawiązywania relacji osobistych między duszpasterzem i młodzieżą, czemu może przeszkodzić niesprawiedliwość w ocenianiu ludzi i materializm kapłanów.
Młodzież zrzeszona ceni sobie bardzo partnerskie relacje między
duszpasterzem i młodymi ludźmi. Można to uznać za jeden z podstawowych warunków owocnego przekazywania wiedzy religijnej, gdyż
możliwy staje się dialog między duszpasterzem a młodymi ludźmi.
Młodzież zrzeszona, która częściej kontaktuje się z osobami duchownymi, postuluje, aby kapłani mieli więcej czasu dla młodzieży, nie
dostrzega jednak problemu niesprawiedliwego oceniania ludzi przez
kapłanów i minimalizuje zarzut materializmu. Te zarzuty stały się natomiast ważne dla młodzieży niezrzeszonej.
Z analizy porównawczej w tej kategorii wynika, że pod wpływem częstszych kontaktów z osobami duchownymi młodzież zrzeszona nie tylko lepiej zna swoich duszpasterzy i pozytywniej ocenia
ich działalność, ale również w bardziej adekwatny sposób niż młodzież niezrzeszona wskazuje na rzeczywiste trudności w relacjach
kapłanów i młodych ludzi. Kapłan jest dla nich najpierw człowiekiem zdolnym do partnerskiego dialogu zarówno na tematy egzystencjalne, jak i religijne. Młodzież zrzeszona, nie pomniejszając znaczenia życiowego doświadczenia i duchowego wymiaru kapłańskiej
służby, oczekuje od duszpasterza otwartości i dojrzałości w nawiązywaniu kontaktów osobistych. Funkcje kapłańskie nie tyle są wykonywaniem władzy, ile aktualnym towarzyszeniem osobom i wspólnocie. Łączy się z nią odpowiedzialność wymagająca od duszpasterzy uważnego dopatrywania się celu, do jakiego zmierzają osoby
mające różne inicjatywy oraz dostrzegania drogi, jaką powinny one
kroczyć. W duszpasterskiej pracy kapłanów chodzi o taką działal258
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ność, aby jej celem było podtrzymanie osób, śpieszenie im z pomocą, wskazywanie im kroków, jakie należy wykonać, do tego by nigdy ich nie opuszczać, a zawsze im towarzyszyć.22
Z problemami młodych ludzi kapłan spotyka się nie tylko
w sporadycznych kontaktach duszpasterskich, ale również w ramach
systematycznej działalności katechetycznej. Pewnym odzwierciedleniem tych kontaktów są odpowiedzi respondentów w kategorii typów
szkół. Z rozkładu procentowego w tej zmiennej wynika, że każda
grupa miała w tej dziedzinie inne preferencje. Młodzież zawodowa
wskazała na trudności w nawiązywaniu kontaktów osobistych jako
główną przeszkodę w kontaktach młodych ludzi z duszpasterzem –
20,4%. Dla młodzieży technicznej jest nią mała znajomość życia
i problemów moralnych młodego pokolenia – 24,7%. Licealiści natomiast na pierwszym miejscu umieścili zły przykład życia kapłańskiego.
Z rozkładu procentowego w grupie młodzieży zawodowej wynika, że na zbliżonym poziomie jako przeszkody uzupełniające znalazły się: mała znajomość życia i problemów moralnych młodego
pokolenia – 14,3%, zły przykład życia kapłańskiego – 12,2%. Kapłan jest nauczycielem kultu i pobożności chrześcijańskiej, czyli przygotowuje młodych ludzi do czynnego, świadomego i rozmodlonego
uczestnictwa w sakramentach i liturgii Kościoła. Te zadania duszpasterz powinien spełniać zwłaszcza w ramach katechezy, która z natury
swojej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów,
gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka.23 Misja kapłańska
realizowana w katechezie skupia się wokół roli mistrza. Do kapłanów, których podstawową funkcją jest nauczanie i kierowanie, wierni, zwłaszcza młodzi powinni przychodzić, zawsze i ze wszystkim.
Natomiast duszpasterze powinni występować w roli autentycznych
nauczycieli reprezentujących Chrystusa – Głowę Kościoła.24 Jako pasterz działający w imieniu Chrystusa, kapłan powinien odtwarzać
w swym działaniu miłość, która kierowała całą misją Zbawiciela
22
23
24

R. Corti, Przewodzić wspólnocie, w: Kapłaństwo, dz. cyt., s. 295.
Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska, 23.
A. Bravo, Prezbiterat jako apostolski sposób życia, art. cyt., s. 247.
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i znalazła się u podstaw samej tajemnicy zbawczego Wcielenia.
U początków tej tajemnicy znajduje się bowiem niezgłębiona wielkoduszność miłości skierowanej zwłaszcza do grzesznego świata: «Syn
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19, 10).
Zamiast czuć niesmak wobec świata wrogiego lub odwracać się od
niego, kapłan powinien zaangażować wszystkie swe siły, aby wprowadzić w ten świat orędzie ewangeliczne. Jako pasterz bywa też
przyciągany przez tych, którzy odczuwają konieczność otrzymania
przebaczenia i życia Chrystusowego.25
Trudności w przekazywaniu wiedzy religijnej nie uzyskały tak
dużego poparcia u młodzieży technicznej – 6,9% i licealistów – 6,5%,
jak u młodzieży zawodowej – 13,6%. Młodzież zawodowa sygnalizuje więc, że kapłan powinien być człowiekiem dialogu, gdyż bliski kontakt osobisty z młodymi ludźmi pozwala na osobowy przekaz
wiedzy religijnej. Podmiotowy wymiar głoszenia Ewangelii domaga
się osobowego świadectwa, które kapłani powinni dawać wspólnocie, gdyż wyświęceni są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży (...). Uczestnicząc zaś na swoim stopniu
święceń w urzędzie jedynego Pośrednika, Chrystusa (1 Tm 2, 5), zwiastują wszystkim słowo Boże.26 To właśnie prezbiterzy są powołani do
tworzenia relacji braterstwa wśród wiernych, do wspólnego szukania
prawdy, rozwoju sprawiedliwości i pokoju.27 Licealiści uznają, że
w wypełnianiu tej misji najbardziej przeszkadza zły przykład życia
kapłańskiego. Według nich na drugim miejscu wśród przeszkód
w relacjach między kapłanem a młodzieżą jest mała znajomość życia
i problemów moralnych młodego pokolenia – 18,2% i trudności
duszpasterza w nawiązywaniu kontaktów osobistych z młodzieżą –
13,4%. Zdaniem licealistów ważniejsze są zatem trudności uprzedmiotowione i one stanowią większe zagrożenie dla jakości relacji
duszpasterskich niż czynniki osobowe. Podobny charakter, ale z odwrotną kolejnością miały odpowiedzi młodzieży technicznej, dla której drugą pod względem ważności przeszkodą w kontaktach z mło25
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J. Galot, Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, w: Kapłaństwo, dz.
cyt., s. 284–285.
Lumen gentium 28.
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 18.
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dzieżą jest zły przykład życia kapłańskiego – 18,9%, a trzecią trudności w nawiązywaniu kontaktów osobistych – 14,9%. Wśród uzupełniających przeszkód wystąpiły różnice także różnice w ilości deklaracji odpowiedzi: brak czasu (Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ)
– 7,5%; Technikum, Liceum Zawodowe (TL) – 4,8%; Liceum Ogólnokształcące (LO) – 3,2%); materializm (odpowiednio: 4,8%; 6,1%;
7,7%).
Przeprowadzone analizy ukazują nam różne modalności w konstruowaniu negatywnych aspektów życia i posługi kapłańskiej.
W poglądach młodzieży zawodowej widać wyraźnie zaznaczającą się
potrzebę osobistego kontaktu duszpasterza i katechety z młodzie- żą.
Kapłan jest bowiem przede wszystkim świadkiem słowa. W katechezie szkolnej nie wystarczy zatem doskonalenie świadectwa życia, ale niezbędnym warunkiem owocności w przekazie słowa jest
kontakt osobowy, który umożliwia prowadzenie partnerskiego dialogu. A. Dupleix twierdzi, że dialog nie jest żadnym ryzykiem o ile
kapłan jest przekonany, że to nie on posiada prawdę, ale prawda posiada jego. Każdy człowiek nosi w sobie cząstkę prawdy. Jeśli kapłan
jest przekonany, że droga chrześcijaństwa jest podejściem
najbardziej pełnym, wówczas może podjąć trud przekonywania
o tym innych ludzi: najpierw poprzez osobiste doświadczenie, poprzez swoje życie, a następnie przez akceptację prawdy w drugim
człowieku. Kapłan musi przekonać o wiarygodności swojej własnej
pozycji, ale nie może w żadnym przypadku jej narzucać. W prowadzeniu dialogu należy respektować zasadę, że źródło prawdy rozwija się w drugim człowieku tylko przy bezgranicznym respektowaniu jego własnego wewnętrznego terytorium, które ustawicznie użyźniane, może stać się dopiero prawdziwie życiodajnym terenem.28
Licealiści wyraźnie podkreślili materialny wymiar służby kapłańskiej. Według nich nie tyle ważne jest czy kapłan – to człowiek
otwarty na dialog, ale czy jest do niego przygotowany poprzez dobre
życie kapłańskie. Natomiast młodzież techniczna uznaje pierwszeństwo wiedzy o życiu i problemach moralnych młodego pokolenia
przesuwając dopiero na trzecie miejsce, tak jak licealiści, trudności
związane z nawiązywaniem kontaktów osobistych z młodzieżą. Moż28

A. Dupleix, R. Femia, Czy można żyć Ewangelią dzisiaj?, Kraków 1998, s. 48–49.
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na zatem ogólnie stwierdzić, że młodzież zawodowa za najważniejsze zadanie w kontaktach kapłana z młodzieżą uznaje kształtowanie
czynników osobowych (kapłan powinien być człowiekiem dialogu),
natomiast dla licealistów i młodzieży technicznej droga do osobowych kontaktów duszpasterza z młodymi ludźmi prowadzi przez poznawanie życia i problemów młodego pokolenia, a także dojrzałe świadectwo życia kapłańskiego.
3. Pozytywne cechy duszpasterza młodzieży

Respondenci, odpowiadając na pytanie – co najbardziej jest
potrzebne kapłanowi pracującemu wśród młodzieży? – mogli wskazać trzy ich zadaniem najważniejsze cechy, umiejętności, lub sprawności, które wpływają na jakość kontaktów duszpasterskich z młodzieżą. Najważniejszą cechą kapłana powinno być wzbudzanie zaufania – 31,3%; druga cnota pod względem ważności to szczerość
i otwartość w kontaktach z młodzieżą – 22,9%; na trzecim miejscu
znalazła się znajomość potrzeb, problemów, trudności, marzeń i życzeń młodzieży – 15,2%.
W grupie najważniejszych cech znalazły się również: szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą – 22,8%; znajomość potrzeb, problemów, trudności, marzeń i życzeń młodzieży – 11%, prawdomówność i uczciwość – 5,8%. Wśród uzupełniających cech na drugim szczeblu pod względem ważności są: znajomość potrzeb, problemów, trudności, marzeń i życzeń młodzieży – 11,9%; wzbudzanie
zaufania – 11%; prawdomówność i uczciwość – 9,9%. Cechy uzupełniające dla trzeciego stopnia ważności to: szczerość i otwartość
w kontaktach z młodzieżą – 9,9%; umiejętność przekazywania wiedzy religijnej – 9,2%; prawdomówność i uczciwość – 8,8%.
Przy uwzględnieniu kolejności najważniejszych i uzupełniających cech duszpasterza młodzieży można ustalić ich hierarchię.
Kapłan – duszpasterz młodzieży powinien być osobą wzbudzającą
zaufanie, ale też musi być szczery i otwarty w kontaktach z młodymi
ludźmi. Koniecznym wymogiem jest też znajomość potrzeb, problemów, trudności, marzeń i życzeń młodzieży, a także prawdomówność i uczciwość. Młodzież wskazuje wreszcie na intelektualną sprawność kapłana, jaką jest umiejętność przekazywania wiedzy.
262
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Na podstawie analizy statystycznej zebranego materiału można stwierdzić, że młodzież preferowała cechy afiliacyjne: zdobycie
zaufania, szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą, prawdomówność i uczciwość, znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi. Spośród sprawności intelektualnych młodzież
wyróżniła umiejętność przekazywania wiedzy religijnej, natomiast
zdolność przekonywania do głoszonych poglądów była już słabiej
doceniona.
Natomiast cechy perfekcjonistyczne – związane z rozwojem
własnej osobowości: zachowywanie przyrzeczeń, ubóstwo i brak przywiązania do pieniędzy, dobry przykład modlitwy, a także cechy prestiżowe – związane z pełnieniem funkcji kapłańskich: sumienne wypełnianie obowiązków, stawianie wymagań moralnych młodym ludziom, sprawiedliwość w ocenie innych ludzi – nie znalazły uznania
w oczach młodzieży.
W kategorii płci różnice w hierarchii cech kapłana oraz częstotliwości akceptowania sprawności są nieznaczne. Przy zbliżonej ilości deklaracji najważniejszej cechy, jaką jest wzbudzanie zaufania (kobiety – 31,6%; mężczyźni – 30,7%), kobiety częściej niż mężczyźni
wskazywały na szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą (odpowiednio: 24,4%; 21,6%) i podkreślały ważność wiedzy na temat
potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi (odpowiednio:
13%; 9,1%). Te same różnice wystąpiły również w rankingu ważności drugorzędnej: szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą
(kobiety – 24,4%; mężczyźni – 21,6%); znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi (odpowiednio: 13%; 10,8%)
i zaznaczyły się różnice w deklaracjach odpowiedzi: prawdomówność i uczciwość (odpowiednio: 11,6%; 8,3%). W rankingu ważności trzeciorzędnej mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na prawdomówność i uczciwość (odpowiednio: 10,6%; 7%), a kobiety wyprzedzały mężczyzn ilością deklaracji odpowiedzi: znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi (odpowiednio: 16,3%;
14%) i umiejętność przekazywania wiedzy religijnej (odpowiednio:
11,2%; 7,4%). Różnice we wskazaniach cech perfekcjonistycznych
i prestiżowych są bardzo małe w tej zmiennej. Oznacza to, że w porządku męskim i żeńskim wiedza na temat życia kapłanów jest nie263
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wielka i ujednolicona. Różnice, które wystąpiły w określeniu najważniejszych cech duszpasterza młodzieży wskazują, że kobiety bardziej zdecydowanie niż mężczyźni potrafiły je określić; a są nimi:
szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą, i znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi. Zbliżenie poglądów nastąpiło we wskazaniach odpowiedzi: prawdomówność i uczciwość. Można zatem stwierdzić, że ze względu na małą wiedzę
o życiu kapłanów i niewielką ilość doświadczeń w kontaktach kobiet
i mężczyzn z duszpasterzami we wskazanych cechach duszpasterzy
młodzieżowych dominują sprawności ludzkie, które dla młodych ludzi są ważne w każdej relacji interpersonalnej.
Hierarchia najważniejszych cech duszpasterza młodzieży w opinii respondentów rekrutujących się z różnych środowisk miejsca zamieszkania jest bardzo spójna. Wyrazem tego jest tylko jedna znacząca różnica w określeniu pierwszej pod względem ważności cechy
kapłana-duszpasterza, wynikająca z przewagi ilości odpowiedzi mieszkańców wsi nad mieszkańcami miast: szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą (wieś – 24,7%; miasto – 20,7%) i drugorzędnej
sprawności: prawdomówność i uczciwość (odpowiednio: 11,1; 8,6%).
W trzeciorzędnej wartości to z kolei mieszkańcy miast przewyższali
częstotliwością odpowiedzi mieszkańców wsi: znajomość potrzeb,
problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi (odpowiednio: 16,8%;
13,9%) i szczerość i otwartość w kontaktach z młodzieżą (odpowiednio: 10,8%; 8,8%). Z takiego rozkładu odpowiedzi wynika, że pomimo odmiennych wpływów kulturowych, innych tradycji religijnych
młodzież o wiejskim i miejskim pochodzeniu terytorialnym tylko
w bardzo małym stopniu różni się od siebie poglądami na temat cech
kapłana-duszpasterza. Przyczyną tego jest niewielki kontakt młodzieży wiejskiej i miejskiej z kapłanami, a pośrednio wskazuje to na
niewielki zasięg duszpasterstwa młodzieży z wyraźnie określoną rolą
kapłana. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia się odmienności
oczekiwań wobec kapłana ze strony mieszkańców miast i wsi.
Silniejsze więzi z kapłanem cechują młodzież zrzeszoną. Z rozkładu odpowiedzi w zmiennej przynależności organizacyjnej wynika
jednak, że młodzież zrzeszona nie różni się tak zasadniczo od młodzieży niezrzeszonej w swoich poglądach na temat duszpasterskiej
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tożsamości kapłana. Uszeregowanie cech najwyżej notowanych
i stojących na dole drabiny jest podobne w tych dwóch grupach.
Jedynie w dwóch odpowiedziach wskazujących na najważniejsze cechy kapłana-duszpasterza nastąpiło rozróżnienie ilości wyborów: umiejętność przekazywania wiedzy religijnej (zrzeszeni – 9,6%; niezrzeszeni – 2,4%); sprawiedliwość w ocenie innych ludzi (niezrzeszeni –
2,4%, zrzeszeni – ani jedna osoba nie wybrała tej odpowiedzi).
W drugim pod względem ważności wskazaniu nastąpiły róznice ilościowe w trzech odpowiedziach: wzbudzanie zaufania (niezrzeszeni –
11,6%; 7%); umiejętność przekazywania wiedzy religijnej (odpowiednio: 8,4%; 3,5%); znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych ludzi (odpowiednio: 11,7%; 14,9%). Ta odpowiedź
ostatnia zróżnicowała też ilość deklaracji zrzeszonych i niezrzeszonych w określeniu trzeciej pod względem znaczenia cechy kapłana –
duszpasterza (odpowiednio: 15%; 17,5%). Wpływ przynależności
organizacyjnej i związane z tym większe doświadczenie w kontaktach z kapłanem-duszpasterzem okazał się mało wyraźny. Niewielkie
i nieregularne różnice świadczą o niewielkim wpływie bliższych
kontaktów z księżmi na poglądy respondentów. W jednej i drugiej
grupie cechy afiliacyjne kapłana są najważniejsze, natomiast spośród
cech intelektualnych na uwagę, zdaniem jednych i drugich, zasługuje
umiejętność przekazywania wiedzy religijnej. Należy zatem wyraźnie podkreślić dominującą rolę nauczania, które powinno być podstawowym, całościowym, systematycznym i pełnym przekazem wiary,
wprowadzającym w chrześcijaństwo, uzasadniającym wiarę, stwarzającym dla niej właściwe perspektywy rozwoju.
Odpowiedzi respondentów na omawiane pytanie ulegają stosunkowo niewielkim zmianom w rozwarstwieniu na typy szkół. Dominująca rolę w wyróżnionych grupach młodzieżowych spełniają cechy afiliacyjne, chociaż respondenci różnią się częstością wybierania
poszczególnych propozycji odpowiedzi. Ponad 1/3 młodzieży zawodowej nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, stąd wynikają podstawowe różnice w częstotliwości wyborów tej grupy respondentów, co
tez należy uwzględnić przy analizach statystycznych. W grupie najważniejszych cech kapłana-duszpasterza zasługuje na uwagę różnica
ilościowa między licealistami i młodzieżą techniczną we wskazaniu
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odpowiedzi: wzbudzanie zaufania (odpowiednio: 29,1%; 35,1%; ZSZ
– 27,2%) i znajomość potrzeb, problemów, marzeń i życzeń młodych
ludzi (odpowiednio: 16,7%; 8,2%; 2,7%). Licealiści, łącząc wyraźnie
te dwie cechy wskazuje, że wzbudzanie zaufania musi mieć
podstawę: tylko kapłan, który zna młodzież jest osoba godną zaufania. W odpowiedzi drugiej pod względem ważności różnice dotyczyły również dwóch odpowiedzi: szczerość i otwartość w kontaktach
z młodzieżą (odpowiednio: 25,4%; 21,8%; 19%); sprawiedliwość
w ocenie innych ludzi (odpowiednio: 6,7%; 10,1%; 4,1%). Naprzemienne odwrócenie proporcji między ilością odpowiedzi licealistów i
młodzieży technicznej nastąpiło w dwóch odpowiedziach trzeciej
pod względem ważności cechy kapłana: prawdomówność i uczciwość (odpowiednio: 7,7%; 10,4%; ZSZ – 8,2%); umiejętność przekazywania wiedzy religijnej (odpowiednio: 10,9%; 7,4%; 9,5%). Wynika stąd, że licealiści bardziej niż pozostała młodzież docenia cechy
intelektualne, czego podkreśleniem jest też przeważająca ilość wskazań przez młodzież licealną odpowiedzi: zdolność przekonywania do
głoszonych poglądów – 6% (ZSZ – 4,1%; TL – 2,7%). Różnice,
które zaznaczyły się w tej zmiennej mogą mieć swoją przyczynę we
wpływie elementów społeczno-kulturowych, występujących w różnych typach szkół, o czym decyduje również poziom wykształcenia
ogólnego, ale uwzględnić również należy czynniki osobowościowe
o głębszym charakterze, które kształtowane są w procesie wychowania z udziałem edukacji religijnej. Akcentowanie w katechezie
formacji intelektualnej nie oznacza ograniczenia jej do roli nauczania, ale wskazuje, że nauczanie należy do istoty katechezy i odróżnia
ją od innych form przepowiadania słowa Bożego. Współcześnie
katechezę rozumie się jako posługę słowa w Kościele lub jako formę
urzeczywistniania się Kościoła. Tak pojęta katecheza zawiera w sobie wymiar biblijny, liturgiczny, dydaktyczny i egzystencjalny.29 Podkreślenie znaczenia nauczania w katechezie ma swoje uzasadnienie
w różnicach występujących między katechezą a ewangelizacją. Katecheza i ewangelizacja mają wiele wspólnych cech: są skoncentrowane na Chrystusie, są dziełem całego Kościoła, służą rozwojowi wiary, a przez to przemienianiu człowieka i świata. Podczas gdy jednak
29

Zob. M. Majewski, Katecheza permanentna, dz. cyt., s. 78–87.
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ewangelizacja jest szeroko otwarta na świat, uwzględnia konkretne
warunki, a zwłaszcza procesy laicyzacji czy ateizacji, przepowiadanie katechetyczne jest zainteresowane wprost i w całości orędziem
zbawienia niezależnie od uwarunkowań, w jakich mu przyszło się
znajdować.30 Dla osiągnięcia tych celów poznawczo-intelektualnych
katecheza korzysta z liturgii, sakramentów, modlitwy grupowej, wspólnotowego doświadczenia wiary i apostolatu. Wszystkie formy i środki stosowane w katechezie powinny służyć świadectwu religijnemu.31
4. Duszpasterz młodzieży – kapłan „czynny”

Respondenci, opowiadając na pytanie – co kapłan powinien
przede wszystkim czynić dla młodych ludzi? – mogli wybierać trzy
odpowiedzi spośród dziewięciu propozycji, a także określić ich miejsce w rankingu ważności. Przedstawione do wyboru odpowiedzi można podzielić na trzy grupy: zadania organizacyjne – organizować życie religijne; urządzać życie kulturalne (teatr, kino, koncerty); dbać
o rozrywki; zadania formacyjne – być kierownikiem duchowym; uczyć
wypełniania obowiązków moralnych; doradzać w kształtowaniu życia modlitwy; zadania apostolskie – zdobywać pomoc materialną dla
najuboższych; mieć czas dla młodzieży; pomagać w rozwiązywaniu
problemów życiowych. W opinii badanej młodzieży bezapelacyjnie
najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy młodym ludziom
w rozwiązywaniu problemów życiowych – 41,1%. Pierwszym na liście drugorzędnych zadań jest natomiast spełnianie funkcji kierownika duchowego (spowiednika) – 15,6%. Trzecie miejsce pod względem ważności zajmuje poświęcanie przez kapłana czasu młodym lu30
31

Tamże, s. 107.
W zwięzły sposób ukazał to M. Majewski: „Świadectwo religijne nie może być
zawężone do doskonałego prowadzenia katechezy nawet biblijnej. Nie powinno
też być utożsamiane z wiernym przekazywaniem nauki Kościoła. Byłoby również
rzeczą niewłaściwą stawiać świadectwo na równi z pobożnością. Wreszcie nie należy świadectwa sprowadzać do apostolstwa. W sumie świadectwo nie może być
indoktrynacją, zawodowym pełnieniem roli chrześcijańskiej, zniewalającą ewangelizacją, ale przede wszystkim zwyczajnym manifestowaniem swego istnienia zespolonego organicznie z Jezusem Chrystusem, świadectwo domaga się, jest nosicielem i skutecznym narzędziem rzeczywistości religijnej. Mowa świadectwa jest
mową objawiającego się Boga z jednej strony, a doświadczenia religijnego człowieka z drugiej strony.” M. Majewski, Katecheza permanentna, dz. cyt., s. 108.
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dziom – 17,8%. Do grupy najważniejszych zadań można jeszcze dodać działania posiłkowe: organizować życie religijne – 12,4%; być
kierownikiem duchowym – 7,5%; mieć czas dla młodzieży – 7,4%.
W drugiej grupie pod względem ważności mogą znaleźć się: pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych – 13,4%; mieć czas dla
młodzieży – 12,9%; doradzać w kształtowaniu życia modlitwy – 12,9%.
Natomiast zadania pomocnicze w trzeciej grupie to: doradzać w kształtowaniu życia modlitwy – 11,9%; uczyć wypełniania obowiązków
moralnych – 9,7%; zdobywać pomoc materialną dla najuboższych –
9%. Na podstawie rozkładu odpowiedzi w poszczególnych grupach
można ułożyć zadania kapłana-duszpasterza w pionowej hierarchii ilościowej: pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych; mieć
czas dla młodzieży; być kierownikiem duchowym (spowiednikiem);
doradzać w kształtowaniu życia modlitwy; organizować życie religijne; uczyć wypełniania obowiązków moralnych; zdobywać pomoc
materialną dla najuboższych; dbać o rozrywki (dyskoteki, festyny);
urządzać życie kulturalne (kino, teatr, koncerty).
Układ zadań duszpasterskich kapłana tylko częściowo ulega
zmianom w kategorii demograficznej. Dla mężczyzn i kobiet najważniejszym działaniem jest pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych (odpowiednio: 40,5%; 41,8%). Mężczyźni częściej
niż kobiety wskazywali na organizowanie życia religijnego (odpowiednio: 14%; 10,8%) i na uczenie wypełniania obowiązków moralnych (odpowiednio: 5,5%; 2,8%), a także na dbałość o rozrywki
(odpowiednio: 4,2%; 1,8%). Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na czynnik czasu poświęconego młodym ludziom (odpowiednio: 8,4%; 6,4%) i na doradzanie w kształtowaniu życia modlitwy
(odpowiednio: 5,3%; 3%). W wyznaczeniu drugiego, co do ważności
zadania kapłana nastąpiła zmiana hierarchii: dla kobiet najważniejsze
jest spełnianie przez księdza roli kierownika duchowego – 17,6%
i pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych – 15,4%.
Mężczyźni na pierwszym miejscu w tej grupie zadań postawili czas,
który duszpasterz powinien mieć dla młodzieży – 14,8%, a na drugim spełnianie roli kierownika duchowego – 13,8%. W trzeciej grupie pod względem znaczenia kobiety wyraźniej niż mężczyźni określiły swój pozytywny stosunek do czasowego uwarunkowania kontak268
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tów duszpasterskich z młodzieżą (odpowiednio: 20,2%; 15,7%), a także częściej wskazywały na rolę kapłana-doradcy w kształtowaniu życia modlitwy (odpowiednio: 13,2%; 10,8%), a mężczyzn ważniejsze
niż dla kobiet była dbałość o rozrywki (odpowiednio: 5,3%; 2,9%). Z
analizy statystycznej w kategorii demograficznej wynika, że dla
mężczyzn i kobiet głównym zadaniem kapłana jest niesienie pomocy
w sprawach życiowych. Jakkolwiek dla jednej i drugiej grupy ważny
jest czas, jaki kapłani poświęcają młodym ludziom, to dla kobiet zadania uzupełniające mają charakter formacyjny, a mężczyźni preferują zadania organizacyjne.
Pomimo względnej różnorodności doświadczeń i warunków
życia, jakie istnieją w środowiskach wiejskich i miejskich nie wystąpiły różnice w hierarchizowaniu najważniejszych zadań duszpasterza
młodzieży. Jedyna symptomatyczna różnica wystąpiła w częstości
wyborów odpowiedzi, wskazującej na czas, który kapłani powinni
poświęcać młodzieży (wieś – 9,2; miasto – 5,5%). W drugiej grupie
pod względem ważności mieszkańcy wsi częściej niż młodzież
z miasta wybierali odpowiedzi: być kierownikiem duchowym (odpowiednio: 18%; 13,3%); pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych (odpowiednio: 15,4%; 11,9%) i uczyć wypełniania obowiązków
moralnych (odpowiednio: 10,6%; 7%). W grupie trzeciej pod względem ważności na uwagę zasługują trzy odpowiedzi, w których mieszkańcy wsi przewyższali częstością wyborów młodzież z miasta: być
kierownikiem duchowym (wieś – 11,1%; miasto – 7,2%); organizować życie religijne (odpowiednio: 9,4%; 5,5%); pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych (odpowiednio: 9,4%; 7,2%) i dwie
odpowiedzi, w których prym wiedli mieszkańcy miast: zdobywać pomoc materialną dla najuboższych (miasto – 10%; wieś – 7,6%); urządzać życie kulturalne (odpowiednio: 5,3%; 2,8%). Różnice procentowe nie są duże i dlatego nie przekreślają zasadniczej zbieżności poglądów tych dwóch odmiennych zbiorowości młodzieży. W odpowiedziach zarysowały się jednak preferencje w ocenie działalności
kapłanów-duszpasterzy. Młodzież ze wsi potrafi dowartościować zadania formacyjne i apostolskie, natomiast w poglądach młodzieży
miejskiej przebijają się uwarunkowania środowiskowe, czego efek-
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tem jest dowartościowanie zadań posiłkowych o charakterze organizacyjnym.
Układ zadań kapłanów-duszpasterzy zmienia w zależności od
kondensacji życia religijnego. Po najważniejszym zadaniu, w którym
niezrzeszeni przewyższyli częstością wyborów zrzeszonych (pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych: odpowiednio – 41,4%;
37,7%) młodzież zrzeszona częściej niż niezrzeszeni wybierała odpowiedzi wskazujące na zadania posiłkowe: organizować życie religijne (odpowiednio: 18,4%; 11,6%); być kierownikiem duchowym
(odpowiednio: 10,5%; 7,2%). W drugim pod względem ważności zadaniu duszpasterskim zaznaczyło się rozróżnienie naprzemienne. Niezrzeszeni częściej niż zrzeszeni wybierali: pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych (odpowiednio: 14%; 11,4%); uczyć wypełniania obowiązków moralnych (odpowiednio: 9,6%; 2,6%) i dbać
o rozrywki (odpowiednio: 4,4%; 0,9%). Natomiast zrzeszeni przewyższali niezrzeszonych ilością wyborów następujących odpowiedzi: być kierownikiem duchowym (odpowiednio: 19,3%; 15,1%);
doradzać w kształtowaniu modlitwy (odpowiednio: 14,9%; 10,8%);
organizować życie religijne (odpowiednio: 8,8%; 5,5%). W tej grupie zadań nastąpiło również przesunięcie w hierarchii zadań. Po funkcji kierownika duchowego (w jednej i drugiej grupie na pierwszym
miejscu), młodzież zrzeszona umieściła doradzanie w życiu modlitwy, a niezrzeszona – pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych, a na trzecim miejscu w jednej i drugiej grupie znalazł się
czas, który duszpasterze powinni poświecić młodzieży (zrzeszeni –
13,2%; niezrzeszeni – 13%). W grupie zadań trzeciorzędnych młodzież zrzeszona i niezrzeszona pierwsze miejsce wskazała odpowiedzi: mieć czas dla młodzieży (odpowiednio: 20,2%; 17,6%). Drugie
i trzecie miejsce w odpowiedziach zrzeszonych zajęły odpowiedzi:
doradzać w kształtowaniu życia modlitwy i uczyć wypełniania obowiązków moralnych (po 12,3%), a czwarte odpowiedź: pomagać
w rozwiązywaniu problemów życiowych – 9,6%. Niezrzeszeni ułożyli
następująca kolejność odpowiedzi: doradzać w kształtowaniu życia
modlitwy – 11,8%; zdobywać pomoc materialną dla najuboższych –
9,7%; być kierownikiem duchowym, uczyć wypełniania obowiązków
moralnych (po 9,2%). Różna kolejność hierarchiczna i różnice
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w częstości wyborów pozwalają twierdzić, że młodzież zrzeszona
pod wpływem intensywniejszego życia religijnego bardziej niż respondenci niezrzeszeni docenia wartość zadań organizacyjnych (również w zakresie życia kulturalnego), ale do ważnych zadań uzupełniających zalicza przede wszystkim obowiązki związane z formacją
duchową. W grupie młodzieży niezrzeszonej w zadaniach apostolskich pojawia się natomiast zdobywanie pomocy materialnej dla najuboższych, co w połączeniu z nauczaniem wypełniania obowiązków
moralnych bardzo pozytywnie ukierunkowuje zadania duszpasterskie
kapłanów.
W rozkładzie procentowym odpowiedzi udzielonych przez
młodzież w grupach wydzielonych szkół na pierwszym miejscu
najważniejszych zadań kapłana pojawia się obowiązek pomagania
w rozwiązywaniu problemów życiowych (TL – 44,7%; LO – 40,5%;
ZSZ – 34%); ponieważ ponad 1/3 młodzieży zawodowej nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, dlatego tylko częściowo można stosować porównanie danych procentowych w tej grupie z pozostałą
młodzieżą. W grupie zadań drugorzędnych istotne różnice wystąpiły
w dwóch odpowiedziach: licealiści preferowali doradztwo w kształtowaniu życia modlitwy – 13,7%, a młodzież techniczna podkreślała
znaczenie nauczania obowiązków moralnych – 12,2%. Pomaganie
w rozwoju życia modlitwy zostało też docenione przez młodzież
techniczną w grupie trzeciorzędnych zadań – 14,9%, a licealiści
jeszcze wyraźniej podkreślili znaczenie pomagania w rozwiązywaniu
problemów życiowych – 11,2%. Młodzież zawodowa w najważniejszych zadaniach na pierwszym miejscu postawiła pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych, jednocześnie na wyższym poziomie od danych ogólnych stawiając organizowanie życia religijnego – 16,3%, a na niższym poziomie zadanie kierownictwa duchowego. W zadaniach drugorzędnych młodzież zawodowa na niższym
poziomie od danych ogólnych umieściła uczenie wypełniania obowiązków moralnych – 3,4% i poświęcanie większej ilości czasu młodzieży – 8,8%. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że
różny poziom wiedzy ogólnej tylko częściowo wpłynął na preferencje młodzieży w określeniu zadań kapłana-duszpasterza. Dla licealistów najważniejsza jest funkcja pomagania w rozwiązywaniu proble271
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mów życiowych, a zadaniem uzupełniającym jest kierownictwo duchowe i poświęcanie czasu młodym ludziom. Młodzież techniczna
również bardzo wyraźnie premiuje pomaganie w rozwiązywaniu
problemów życiowych, ale docenia też uczenie wypełniania obowiązków moralnych, a także poświęcanie czasu młodzieży i doradzanie w życiu modlitwy. Młodzież zawodowa, uznając za najważniejsze zadanie pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych,
priorytetowo traktuje organizowanie życia religijnego, ale w mniejszym stopniu niż pozostała młodzież honoruje uczenie moralności
i poświęcanie czasu młodym ludziom przez duszpasterza.
Jan Paweł II naucza, że praca Kościoła dla dobra młodych,
prowadzona zgodnie z zasadami pedagogicznymi i metodologicznymi, musi opierać się na przeświadczeniu, że jej podstawowym celem
jest ukazywanie różnych powołań i wspomaganie ich rozwoju (…).
Program duszpasterstwa młodzieży musi zmierzać do ostatecznego
celu, jakim jest wychowanie młodego człowieka do osobistego, głębokiego i decydującego dialogu z Chrystusem (…).32 Bardzo ważną
rolę w kształtowaniu wiary w Chrystusa spełnia wiara w Kościół, a w
profilowaniu jej pomagają młodym ludziom duszpasterze. Dla nich
programem powinna być Ewangelia miłości. Młodzież oczekuje od
swoich duszpasterzy miłości pasterskiej – daru serca, a rewanżu- jąc
się, potrafi uczynić z niego ważną część programu swojego życia
wiary.

32

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (18 X 1994), 3.
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Istotne treści nauczania Jana Pawła II
o życiu konsekrowanym
Wstęp

Rozpocznijmy refleksję nad nauczaniem Jana Pawła II od analizy przemówień skierowanych do osób konsekrowanych (zakonnych), zwłaszcza w pierwszych pięciu latach Jego pontyfikatu. Najczęściej są to przemówienia wygłaszane do przełożonych, do sióstr
zakonnych poszczególnych rodzin, do zakonów męskich, do instytutów kontemplacyjnych, a także do Instytutów Świeckich. Są to również przemówienia okolicznościowe, skierowane z różnych okazji
w różnych częściach świata. Chodzi w tym przypadku o podkreślenie najważniejszych – wybranych – elementów, dotyczących życia
konsekrowanego. Warto do nich wracać, gdyż są one podyktowane
miłością Papieża do osób życia konsekrowanego.
Warto podkreślić na samym początku, że w licznych dokumentach papieskich występują różne pojęcia na temat życia konsekrowanego. Na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II używa najczęściej
wyrażeń: życie zakonne, wspólnoty zakonne, zakonnicy itp. Zresztą
w tym czasie istniała też Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świec* Ks. dr Czesław Parzyszek – profesor WSD w Ołtarzewie, przewodniczący Krajowej Rady Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, konsultor Komisji Episkopatu
Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. W 1999 r. brał udział w Zgromadzeniu Specjalnym Europejskiego Synodu Biskupów w Rzymie. W minionym okresie był wieloletnim przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) i przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
w Polsce. Jest autorem wielu artykułów naukowych i pozycji książkowych.
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kich. Z czasem przekształciła się ona w Kongregację ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Papieską Radę ds. Świeckich. W związku z tym w późniejszych dokumentach pojawia się najczęściej określenie: życie konsekrowane lub
osoby życia konsekrowanego. Nie należy zatem się dziwić, że
w opracowaniu te terminy się mieszają i są traktowane zamiennie.
W cytowaniu dokumentów papieskich i jego przemówień używa się
tych wyrażeń, które w nich występują. Natomiast w interpretacji autor posługuje się wyrażeniami docelowymi, jak życie konsekrowane
czy osoby życia konsekrowanego.
1. Wielka miłość Jana Pawła II do życia konsekrowanego

Nie sposób inaczej rozpocząć wszelkie refleksje na ww. temat
bez podkreślenia wielkiej miłości Ojca Świętego Jana Pawła II do
osób konsekrowanych. Widoczna jest ona podczas każdego spotkania z osobami konsekrowanymi; jest widoczna w każdym przemówieniu papieskim. Każde tchnie tą miłością.
Od pierwszego spotkania z 12.000 sióstr zakonnych w Rzymie
w dniu 10 listopada 1978 r., aż do ostatniego tchnienia (w obecności
SS. Sercanek na Watykanie), zawsze znajduje się podziw i radość
Papieża z obecności osób życia konsekrowanego.2 Wyraża je Jan Paweł II w słowach: cieszę się Waszą obecnością; serdecznie Was witam, jakże nie radować się Waszą obecnością; od Was szczególnie
wiele oczekuję i szczególnie wiele się spodziewam; Wy na różne
sposoby dajecie świadectwo o skarbie powierzonym Kościołowi przez
samego Chrystusa – o skarbie niezrównanym rad ewangelicznych;
pragnę zwrócić się do życia Kościoła w całym jego najgłębszym dynamizmie (...) niosąc w sobie całe bogactwo tradycji itp.3
Na innym miejscu Papież wypowie słowa wielkiego uznania,
które wiąże się z konkretnymi oczekiwaniami ze strony Kościoła:
2

3

Por. Jan Paweł II, L’Osservatore Romano, 12.11.1978, s. 16; Por. Jan Paweł II,
O życiu zakonnym. Przemówienia – Listy Apostolskie – Instrukcje, opr. E. Weron,
A. Jaroch, Poznań-Warszawa 1984 (dalej skrót: OŻZ). Tłumaczenia tu zawarte
będą podstawą analizy wspomnianych przemówień papieskich.
Takie zwroty występują prawie w każdym wystąpieniu. Trudno podawać konkretne źródła. Trzeba by wtedy zapisywać na wielu stronach.
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Wasze powołanie zarówno wczoraj, jak i dziś jest największego uznania ze strony papieża i Kościoła. Toteż pragnę Wam wyrazić pełne
uznanie i zachęcić do wytrwania w obranej drodze, którą warto iść
z nowym duchem i entuzjazmem. Pamiętajcie, że papież towarzyszy
Wam swoją modlitwą i raduje się z Waszej wierności powołaniu,
Chrystusowi i Kościołowi.4 Źródłem papieskiej radości jest godna
pochwały wierność powołaniu i wielka żywotność zakonów łącznie
z powrotem do bardziej ewangelicznego ideału, ze wzrostem solidarności pomiędzy rodzinami zakonnymi i ze zwiększonym zaangażowaniem na rzecz ubogich i potrzebujących.5
Źródłem jego wielkiej miłości do osób życia konsekrowanego
jest przede wszystkim wielka wiara i miłość do Kościoła, którego
wybraną cząstka są osoby życia konsekrowanego. Dał temu wyraz
w przemówieniu w dniu 7 marca 1980 r.: Wyrażając moje uznanie
dla tego zobowiązania, przede wszystkim pragnę Was zapewnić, że
bardzo cenię sobie wszystko to, co reprezentuje, w strukturze Ciała
Mistycznego, specjalny charyzmat życia zakonnego. Życie zakonne
bowiem stanowi wielkie bogactwo Kościoła: bez zakonów, bez życia
poświęconego Bogu, Kościół nie byłby w pełni sobą.6
Nowym odkryciem roli życia konsekrowanego i jego posłannictwa był twórczy udział kard. Karola Wojtyły w obradach Soboru
Watykańskiego II. W wielu przemówieniach do osób konsekrowanych Jan Paweł II przytacza długie cytaty z nauczania soborowego.7
Ponadto, dało o sobie znać doświadczenie kard. Karola Wojtyły jako
4

5
6

7

Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Meksyku z 27 I 1979 r., OŻZ,
s. 22–23. Podobne w treści słowa uznania można znaleźć w każdym przemówieniu Papieża. Zawsze są one pełne ciepłych słów i nawiązują tak do charyzmatu danej Rodziny Zakonnej, jak i historii danego instytutu. Mają na celu przypomnieć
to, co najistotniejsze: powrót do korzeni.
Por. tamże, s. 23.
Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich
z 7 III 1980 r., OŻZ, s. 80.
Trudno tu podawać konkretne źródła. Analizując poszczególne przemówienia papieskie zawsze spotkamy dłuższy cytat z odpowiednich dokumentów Soboru Watykańskiego II lub nawiązanie do zasadniczych tez tego Soboru, dotyczących życia konsekrowanego. Wystarczy podać zbiór tych przemówień m.in.: Jan Paweł II,
O życiu zakonnym, dz. cyt.
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Pasterza Kościoła Krakowskiego.8 I wreszcie, należy to z mocą podkreślić, widoczny jest wpływ duchowości niektórych rodzin zakonnych na życie i osobowość Jana Pawła II.9
Na innym miejscu Papież powie wyraźnie, że życie zakonne
nie jest własnością jakiegoś instytutu. Jest ono darem Bożym, który
Kościół otrzymał od Boga. Stanowi dziedzictwo oraz rzeczywistość,
która Kościół żyje od wieków. Doświadczenie życia zakonnego przewyższa wszelkie różnice socjokulturowe, jakie się zmieniają w zależności od kraju. Przewyższa też wszelkie opisy i definicje tworzone przez ludzi, a także wyrasta ponad rozmaitość realizacji i poszukiwań dzisiejszych. Papież wysuwa dlatego prosty wniosek: Trzeba
szanować i kochać to bogate dziedzictwo duchowe. Należy słuchać
i naśladować tych i te, którzy potrafili lepiej urzeczywistnić ideał życia ewangelicznego; a było ich tak wielu...10
Papież nie zapomina też o tej formie życia konsekrowanego,
jaką są Instytuty Świeckie. Pierwsze spostrzeżenia zawarł on w przemówieniu podczas audiencji 350 uczestników Kongresu oraz Generalnego Zebrania Światowej Konferencji Instytutów Świeckich w dniu
28 sierpnia 1980 r. Powiedział wówczas: Wasz stan życia konsekrowanego jest szczególnym darem Ducha Świętego dla naszych czasów, aby pomagać (...) w rozwiązywaniu napięcia pomiędzy obiektywnym otwarciem na wartości współczesnego świata (stan autentycznie świecki) a całkowitym oddaniem swego serca Bogu (duch
konsekracji). Tak więc Wy tkwicie w samym centrum konfliktu, który
porusza i rozdziera duszę współczesnego człowieka.11 Jan Paweł II
wskazuje na trzy warunki skuteczności ich posłannictwa: być prawdziwymi uczniami Chrystusa, być ludźmi kompetentnymi tak w zak-

8

9

10

11

Papież dał temu wyraz w przemówieniach do sióstr zakonnych i przełożonych zakonnych na Jasnej Górze w dniu 5 IV 1979 r. Por. OŻZ, s. 30n., oraz s. 36n.
Jan Paweł II dawał temu wyraz podczas licznych pielgrzymek, audiencji generalnych poszczególnych instytutów zakonnych, spotkań z danymi rodzinami zakonnymi podczas beatyfikacji, czy kanonizacji poszczególnych świętych, wywodzących się z rodzin zakonnych.
Przemówienie do sióstr zgromadzonych w ogrodzie domu generalnego sióstr szarytek w Paryżu z 31 V 1980 r., OŻZ, s.105.
OŻZ, s. 133–134.
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resie wiedzy, jak i doświadczenia oraz umieć przemieniać świat od
wewnątrz.12
Papież, mówiąc osobach życia konsekrowanego (zakonnikach
i zakonnicach), nie zapomina również o braciach zakonnych. Dał temu wyraz w czasie drugiej podróży do Afryki w mieście Ibadan
w dniu 15 lutego 1982 r.: pragnę w szczególny sposób wspomnieć
o braciach zakonnych i wyrazić im swoje uznanie i zachętę. Wasze
powołanie, drodzy Bracia, nie jest z pewnością łatwe, zwłaszcza dlatego, że duch świata nie docenia ubóstwa ewangelicznego ani pokornej służby. Jesteście wezwani, by naśladować Chrystusa życiem odznaczającym się całkowitym oddaniem, które najczęściej nie cieszy
się publicznym uznaniem. Wielu ludzi nie rozumie Waszego powołania (...) Wy sami natomiast nie winniście nigdy kwestionować Waszej tożsamości. Świadomość powołania, radość, która Was przenika
i pokój, który z Was wypływa oraz Wasze gorliwe zaangażowanie
apostolskie w pracy dla dobra ludzi, którym służycie, są wymownym
świadectwem mocy Chrystusowej łaski i wyższości Jego miłości.13
Nie sposób tej miłości Jana Pawła II do życia konsekrowanego
wypowiedzieć czy opisać. To czuło się sercem. Zresztą, Papież dawał temu osobiste świadectwo podczas przemówień w danych miejscach, m.in. w Wadowicach, czy Krakowie. Należy ją zauważyć.
Trzeba ją przekazać młodemu pokoleniu i naszym wspólnotom. Ona
zobowiązuje na wieloraki sposób. Czując tę miłość, należy się modlić o wyniesienie sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, aby jeszcze bardziej stał się Orędownikiem życia konsekrowanego.
2. Wielkość powołania do życia konsekrowanego

Na wielu miejscach Jan Paweł II podkreśla wielkość i piękno
powołania do życia konsekrowanego. Studium tego tematu jest szczególnie potrzebne dzisiaj, gdy nie zawsze rozumiemy istotę i treść powołania do życia konsekrowanego. Może to łączyć się z utratą tożsamości osoby konsekrowanej, ucieczką w świat działania, a nawet
jego utratą.
12
13

Por. tamże, s. 136–137.
Tamże, s. 191–192.

277

KS.

CZESŁAW PARZYSZEK SAC

Już w pierwszym spotkaniu Jana Pawła II z osobami konsekrowanymi, Papież ukazuje głębię i wielkość powołania do życia konsekrowanego. Jest ono darem Boga, który przyjmuje dana osoba, gotowa do oblubieńczego oddania się Jemu samemu.14 Powołanie to
płynie z żywej wiary, otwierającej przed człowiekiem ostateczną
perspektywę spotkania z samym Bogiem, który sam jest godzien miłości ponad wszystko, miłości wyłącznej i oblubieńczej.15 Powołanie
to jest jak iskra, która zapala w duszy ów «żywy płomień miłości»,
o jakim pisał św. Jan od Krzyża.16 Powołanie do życia konsekrowanego nazywa Jan Paweł II skarbem Kościoła i żywym znakiem
przyszłego wieku, który bardzo wrasta w życie codzienne Kościoła
i społeczeństwa i przenika jego najczulsze tkanki17, a jednocześnie
znajduje się w samym sercu zakonności.18
Te same treści przypomni Jan Paweł II podczas spotkania
z siostrami zakonnymi na Jasnej Górze w dniu 5 czerwca 1979 r.19
Powie także i takie słowa: Bezcenny jest, Drogie Siostry, ten żywy
znak, jaki każda z Was stanowi wśród ludzi. Tak więc bardzo ważne
jest wszystko, co czynicie, ale jeszcze ważniejsze od tego, cokolwiek
czynicie, jest to, że jesteście i kim jesteście!20
W podobny sposób wyraża się Jan Paweł II o powołaniu do
życia konsekrowanego w pierwszym spotkaniu do przełożonych
męskich, Powołanie zakonne jest wielką sprawą Kościoła dziś. Przede wszystkim należy ono do duchowej pełni, którą w Ludzie Bożym
wzbudza i kształtuje sam Duch Święty – Duch Jezusa Chrystusa.21
14

15

16
17

18
19
20
21

Por. Przemówienie do sióstr zakonnych zamieszkujących w Rzymie z 10 XI 1978 r.,
„L’Osservatore Romano”, 12.11.1978, s. 16; także OŻZ, s. 10.
Por. tamże, „Miłość ta – stwierdza Jan Paweł II w tym przemówieniu – polega na
oddaniu całej swej ludzkiej istoty, z duszą i ciałem Temu, który nam ludziom
oddał się cały, przez wcielenie, przez krzyż i wyniszczenie, przez ubóstwo, czystość i posłuszeństwo stał się ubogim, aby nas bogatymi uczynić (por. 2 Kor 8, 9).”
Tamże, s. 10–11.
Tamże, s. 11.
Por. tamże; Przemówienie do przełożonych generalnych z 16 XI 1978 r., OŻZ, s. 14;
Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., OŻZ, s. 32.
Por. tamże, s. 12.
Por. Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., art. cyt., s. 32.
Tamże.
Jan Paweł II, Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów męskich z 24
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I dodał: Bez zakonów – bez życia „konsekrowanego” poprzez śluby
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – Kościół po prostu nie byłby
w pełni sobą.22
Na polskiej ziemi, w przemówieniu do przełożonych żeńskich
zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze, zawarł piękno powołania do
życia konsekrowanego w jednym zdaniu: Powołanie zakonne to jest
kwiat Ewangelii.23 Tę myśl rozwija Ojciec Święty w tym samym dniu
na Jasnej Górze w przemówieniu do sióstr zakonnych, gdy mó- wi:
Temat „powołanie zakonne” jest jednym z najpiękniejszych wśród
wszystkich, jakimi przemówiła do nas i stale przemawia Ewangelia.24
I w dalszym ciągu swego przemówienia Papież przytacza słowa
z przemówienia do sióstr zakonnych w Rzymie, w którym określa
powołanie zakonne jako szczególny skarb Kościoła.25
W przemówieniu do polskiej młodzieży duchownej na Jasnej
Górze w dniu 8 czerwca 1979 r., dopowiedział: Wy sami nie wiecie,
jak jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu słowa
Bożego i Eucharystii. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego
Łasce uświęcającej... Pamiętajcie, że cieszę się każdym powołaniem
kapłańskim, każdym powołaniem zakonnym, jako szczególnym darem
Chrystusa Pana dla Kościoła, dla Ludu Bożego.26
Ten zachwyt nad powołaniem do życia konsekrowanego przewija się we wszystkich przemówieniach Jana Pawła II, kiedy kierował swoje słowa do członków kapituł generalnych w Rzymie. Trudno w tym miejscu cytować konkretne pochwały z racji wielości papieskich przemówień. Racją zachwytu Papieża nad wielkością życia
konsekrowanego jest piękno o głębia charyzmatów założycieli poszczególnych Rodzin zakonnych. Wystarczy przejrzeć tytuły wystąpień
22
23

24
25
26

XI 1978 r., OŻZ, s. 19.
Tamże.
Przemówienie do przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze
w dniu 5 VI 1979 r., art. cyt., s. 39.
Tamże, s. 31.
Tamże, s. 32. Wyrażenie to występuje w licznych przemówieniach papieskich.
Przemówienie do sióstr różnych zgromadzeń zakonnych w Nursji z 23 III 1980 r.,
OŻZ, s. 44–45. Wyrażenie to występuje również w licznych przemówieniach papieskich.
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papieskich, aby przekonać się, jak bardzo Jan Paweł II ceni powołanie do życia konsekrowanego.27 Równocześnie wskazywał na piękno
powołania założycieli danych rodzin zakonnych. Prawie zawsze nawiązywał do nauki Soboru Watykańskiego II.
Jan Paweł II jednak ze szczególną miłością spogląda na powołania do życia kontemplacyjnego. W spotkaniu z siostrami różnych
zgromadzeń zakonnych w Nursji, Papież powiedział: Wy, Najdroższe
Siostry, nic innego nie pragniecie jak dążyć do Boga w czystości serca, w samotności, w milczeniu i w modlitwie – tej myślnej i tej chóralnej opus cui nihil praeferendum, sprawiając w ten sposób, że nie
ma przystępu do Waszego ducha, ani z niego nie wychodzi nic, co by
nie było zgodne z Bogiem i co by nie prowadziło do Niego.28 Chyba
zbyteczny jest wszelki komentarz do takiego tekstu. Można tu dopatrzyć się głębszej znajomości Jana Pawła II dzieł wielkich ludzi
kontemplacji.
W Orędziu na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów
i Instytutów Świeckich w dniu 7 marca 1980 r., odwołując się do
dekretu Perfectae caritatis (dalej skrót: DZ) Soboru Watykańskiego II,
Papież przypomniał, że nie ograniczył się on tylko do stwierdzenia,
że zakony kontemplacyjne zachowują także dziś znaczenie i rolę nader ważną, ale ponadto podkreślił bardzo istotne elementy życia kontemplacyjnego i jego pozycję w Kościele stwierdzając, że zajmowane przez nie miejsce w Ciele Mistycznym Kościoła jest cząstką szczególną (praeclara pars). Uzasadniając to stwierdzenie Jan Paweł II
nadmienił, że zakonnicy i zakonnice instytutów kontemplacyjnych
rzeczywiście „składają Bogu wzniosłą ofiarę czci”, przynoszą chwałę Ludowi Bożemu „obfitymi owocami świętości”, budują go swoim
przykładem”, powodują jego wzrost tajemniczą płodnością apostolską.29
27

28

29

Między innymi: wyjątkowe powołanie, ofiarny przykład apostolskiego zaangażowania, wasze życie – światłem dla świata, życie zakonne epifania Chrystusa, życie wasze światłem dla świata, jesteście świadkami Miłości, znak Światła, dla
zbawienia świata itp. Por. s. 40–248.
Przemówienie do sióstr różnych zgromadzeń zakonnych w Nursji z 23 III 1980 r.,
art. cyt., s. 87. Por. Przemówienie do sióstr klauzurowych w Nairobi z 7 V 1980 r.,
OŻZ, ss. 98–101.
Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Insty-
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Warto w tym miejscu podkreślić prawdę, że Ojciec Święty
podkreśla wymiar kontemplacyjny każdej osoby życia konsekrowanego, każdego zakonnika. Na spotkaniu z przełożonymi generalnymi
zakonów męskich przed zakończeniem przemówienia powiedział:
Zanim zakończę, pozwólcie mi jeszcze powrócić do punktu, który
uważam za podstawowy w życiu każdego zakonnika, niezależnie od
tego, do jakiej rodziny zakonnej należy. Chcę nawiązać do wymiaru
kontemplacyjnego, do obowiązku modlitwy. Zakonnik jest człowiekiem poświęconym Bogu, przez Chrystusa, w miłości Ducha Świętego. Jest to fakt ontologiczny, który wymaga ujawnienia się w świadomości i domaga się ukierunkowania życia, i to nie tylko poszczególnej osoby, lecz także ku pożytkowi całej wspólnoty...30 Rozwijając
tę podstawową myśl o wymiarze kontemplacyjnym osób konsekrowanych Ojciec Święty zobowiązuje przełożonych, aby często przypominali swoim współbraciom, że jedna chwila prawdziwej adoracji
ma większą wartość i przynosi więcej pożytku niż najintensywniejsza
działalność apostolska.31 Przy tej okazji Jan Paweł II wskazuje przełożonym , że domy zakonne winny być przede wszystkim ośrodkami
modlitwy, skupienia, osobistego i wspólnotowego dialogu z Tym, który jest i powinien pozostać pierwszym Rozmówcą mozolnym postępowaniu za Nim w czasie Waszych dziennych zajęć.32
Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego, zdaniem Papieża,
jest warunkiem odnowy życia i karności, do której zobowiązał Sobór
Watykański II. Jest to tez źródło promieniowania życia konsekrowanego na świat, ustrzeżenia się przez pokusami partykularyzmu i sprzeciwów, które prowadzą do bolesnych podziałów. Jest to także motyw
wychodzenia do ludu, zwłaszcza pracy na rzecz biednych bez narażania na szwank swojej tożsamości zakonnej i bez ukrywania specyficznej oryginalności własnego powołania33. Szerzej ten wymiar kontemplacyjny życia konsekrowanego wyłoży specjalny dokument Świętej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z marca 1980 r.,
30

31
32
33

tutów Świeckich z 7 III 1980 r., OŻZ, s. 83; DZ 7.
Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów męskich w dniu 24 XI 1978 r.,
art. cyt., s. 20–21.
Tamże, s. 21.
Tamże.
Tamże.
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który omówimy w swoim czasie. Zatem tego wymiaru życia konsekrowanego nie może stracić z oczu żadna rodzina zakonna.
Jan Paweł II przypomina także, że fakt powołania do życia
konsekrowanego jest nie tylko powodem do dumy, ale także zobowiązuje do trwania w postawie zdumienia oraz dziękczynienia za to
tajemnicze wezwanie, które wybrzmiało w głębinach serca: Pójdź za
Mną (Mt 9, 9). Zobowiązuje ono do zażyłości z Bogiem, wsłuchiwania się w Jego głos i naśladowania Chrystusa. Winno być także
przedłużaniem człowieczeństwa Chrystusa przez tajemnicę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.34 Zobowiązuje również do radykalnego
przeżywania swego powołania. Tylko wtedy będzie ono źródłem
twórczego niepokoju dla ludzi żyjących w świecie bardzo zmaterializowanym.35
Tak wspaniałe powołanie do życia konsekrowanego wymaga
także solidnej formacji. Bez niej nie ma zrozumienia charyzmatu
życia zakonnego, nie ma rozwoju powołania, a także wierności temu
powołaniu, Każde zgromadzenie jest odpowiedzialne za formację
członków, zgodną z własnym charyzmatem i wierności dla Magisterium Kościoła. Pod tym względem jedność wśród sióstr, gorliwość
służenia drugim, zainteresowanie sprawami świata i cała organizacja życia codziennego podtrzymają i umocnią wysiłki wszystkich należących do wspólnoty.36 To samo należy odnieść do formacji permanentnej: otwarcie na Ducha Świętego, ciągłe nawracanie się do
Chrystusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz ciągłe odkrywanie swojego powołania i misji w Kościele to stanowi, zdaniem
Papieża, ową permanentną formację, która jest konieczną.37
Papież bardzo ceni wszelkie wysiłki w dziedzinie formacji teologiczno–duchowej zakonników i zakonnic. Popiera wszelkie inicja34

35

36
37

Por. Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zgromadzonych w ogrodzie domu generalnego sióstr szarytek w Paryżu z 31 V 1980 r., art. cyt., s. 105–106. W tymże
przemówieniu Papież przypomina o zasadniczych etapach powołania, a mianowicie: noszenie wezwania w sercu jako sekret, poddanie pod osąd Kościoła oraz realizacja tego powołania w życiu codziennym. Tamże.
Por. Przemówienie do sióstr różnych zakonów kontemplacyjnych, zgromadzonych
w Lisieux z 2 VI 1980 r., OŻZ, s. 109–112.
Por. Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., OŻZ, s. 160.
Por. tamże.
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tywy w tej dziedzinie, m.in. spotkania, które dotyczą każdego zakonnika. Formacja pozwala lepiej zgłębić życie zakonne, wzrastać
w zrozumieniu miłości i sensu posłannictwa zakonnego, utwierdzać
jedność i koordynować apostolstwo. To wszystko prowadzi do odnowy i służby Kościołowi, tak lokalnemu, jak i powszechnemu z coraz
większym pożytkiem.38
3. Natura i rola konsekracji zakonnej

Zrozumienie istoty konsekracji zakonnej, według Ojca Świętego Jana Pawła II, oddziaływuje w sposób znaczący na życie i działalność osób konsekrowanych. Ma ona duży wpływ na zachowanie
wierności oraz dynamikę życia konsekrowanego osoby powołanej.
Stąd Jan Paweł II przy wielu spotkaniach przypomina czym jest konsekracja zakonna i jakie jest jej znaczenie dla życia poszczególnych
osób konsekrowanych i wspólnot zakonnych.39
Poprzez konsekrację osoby konsekrowane są dla świata, zdaniem Jana Pawła II, widzialnym świadectwem głębokiej tajemnicy
Chrystusa, ukazując Go bądź to oddającego się kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych, a grzeszników nawracającego do cnoty,
bądź błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłusznego woli Ojca, który Go posłał.40
W rozważaniach na temat konsekracji Papież nawiązuje zawsze do sakramentu chrztu św. Bowiem przez ten sakrament chrześcijanin umarł dla grzechu i został poświęcony Bogu. Jak uczy św. Paweł, w tym sakramencie zostaliśmy pogrzebani razem z Chrystusem
w śmierci, i razem z Nim, zmartwychwstałym, możemy żyć nowym
życiem. Zdaniem Papieża, ten podstawowy paschalny wymiar chrztu
osiąga swój dojrzały owoc i swój przedziwny rozkwit w konsekracji
38

39

40

Por. Jan Paweł II, Przemówienie podczas drugiej podróży do Afryki w mieście
Ibadam z 15 II 1982 r., OŻZ, s 191.
Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki w Turynie z 13 IV 1980 r., OŻZ, s. 93–98.
Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 160. Por. Lumen
gentium 46 (dalej skrót: LG); Przemówienie do zakonników w Guatemala z 7 III
1983 r., OŻZ, s. 244.
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zakonnej, która w całkiem szczególny sposób jednoczy nierozdzielnie
i wiecznie człowieka wierzącego ze śmiercią i zmartwychwstaniem
Chrystusa i sprawia, że żyje on tym „nowym życiem” (Rz 6, 4), owocem Odkupienia.41
W nawiązaniu do Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II, zatrzymuje się przy naturze konsekracji zakonnej. Konsekracja zakonna sięga głęboko w konsekrację chrztu i pełniej ją wyraża.42 Przez jej
złożenie osoba konsekrowana oddaje się całkowicie na własność
umiłowanemu Bogu i z nowego i szczególnego tytułu poświęca się
służbie Bożej i Jego czci.43 To całkowite oddanie się Bogu wyraża
się w głębokim uczestniczeniu w życiu Boga i w synowskim przywiązaniu do jego nauki. Owocuje także wielkodusznym miłosierdziem wobec ludzi; umacnia się w modlitwie liturgicznej, wspólnej
i osobistej oraz wyraża się w trosce o zakorzenienie królestwa Bożego w duszach ludzkich jak i w życiu według ewangelicznych wymagań kazania na górze i błogosławieństw, które stanowią stałe
wyzwanie dla współczesnej mentalności świata, a tym samym są
znakiem życia wiecznego, które jest w nas.44
Konsekracja zakonna, jak zauważa Papież, ma swoje korzenie
eklezjalne; dopełnia się w Kościele i realizuje się w codziennej bezinteresownej służbie braciom. Dotyczy to zarówno zgromadzeń zakonnych czynnych, jak i kontemplacyjnych.45 Tak przeżywana konsekracja dokonuje rzeczywistych cudów, zwłaszcza poprzez te osoby
konsekrowane, które były pogodnymi i radosnymi wychowawczyniami we wierze dla tysięcy dzieci i młodzieży, które nauczyły się
nadawać sens i chrześcijański kierunek swojej młodości i swemu życiu.46 Nie mogę zapomnieć – mówi Papież – o tysiącach zakonnic,
które z nieustraszona gorliwością podejmowały i częściowo rozwiązywały nowoczesne zagadnienia socjalne, dramatyczne problemy takich dziewcząt, które w tej wielkiej metropolii przemysłowej szukały
41
42
43

44
45
46

Tamże, s. 94.
Por. Przemówienie do zakonników i zakonnic z 2 II 1981 r., OŻZ, s. 154; DZ 5.
Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki w Turynie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 93–98; por. LG 44.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 95.
Por. tamże.
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i szukają pracy, urządzenia się, zrozumienia i uczucia. I myślę ponadto o tych zakonnicach, które dostrzegając w potrzebującym bracie obraz Chrystusa, pochylały się ze wzruszającą subtelnością matczyną nad wszelkimi krwawiącymi ranami cierpiących, chorych, ubogich, aby nieść pomoc, pogodę, pociechę, w domach, w szpitalach,
w klinikach, a zwłaszcza w tym trwałym cudzie Opatrzności, jakim
jest „Cottolengo!”47
Konsekracja jest też, według Papieża, konkretnym ukazaniem i
namacalnym znakiem radykalizmu ewangelicznego, potrzebnego dla
głoszenia w proroczy sposób ludzkości postawy dyspozycyjności
względem Boga i człowieka.48 Konsekracja jest także świadectwem
o prymacie Boga i prostocie życia w służbie innym: Każda zakonnica – mówił do Międzynarodowej Unii Przełożonych Wyższych –
winna świadczyć o prymacie Boga i każdego dnia poświęcić pewien
czas wystarczająco długi, aby znaleźć się przed Bogiem, aby mówić
Mu o swojej miłości, a nade wszystko pozwolić, by On ją miłował.
Każda zakonnica powinna każdy dzień naznaczyć swoim sposobem
życia, wybierając prostotę i ubogie środki w tym, co odnosi się do życia osobistego i wspólnotowego.49
Przeżywanie konsekracji – zauważa Jan Paweł II – przyczynia
się do tworzenia braterskiej wspólnoty, która jest bardzo ważnym
elementem życia konsekrowanego i tajemnicy Kościoła jako tajemnicy komunii i uczestnictwa. Konsekracja zobowiązuje do dochowania wierności życiu wspólnotowemu i przyczyniania się do tego,
aby było ono miejscem braterskich spotkań, wzajemnej pomocy oraz
duchowego pokrzepienia i nabrania nowych sił.50 Nawet gdy członkowie danej wspólnoty zakonnej pozostają poza wspólnotą, wszystkie kontakty mają wymiar wspólnotowy i publiczny.51
47
48
49
50

51

Tamże.
Por. tamże, s. 96.
Tamże. Por. Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 158.
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII
1980 r., OŻZ, s. 120–121; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r.,
art. cyt., s. 158. Szeroko temat braterstwa papież omówił podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami w Buenos Aires w dniu 11 VI 1982 r., OŻZ, s. 217–218.
Por. tamże, s. 121.
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4. Potrzeba wierności charyzmatowi Założycieli

Jak już wspomniano, piękno powołania do życia konsekrowanego płynie, zdaniem Ojca Świętego, z wielkości ducha założycieli
danych rodzin zakonnych. W pierwszych przemówieniach tak do
przełożonych generalnych zakonów żeńskich, jak i zakonów męskich, Jan Paweł II wprost wskazuje na potrzebę wierności charyzmatowi założyciela danej rodziny zakonnej. Do przełożonych zakonów
żeńskich w dniu 16 listopada 1978 r. Papież powiedział: Nade wszystko, bądźcie córkami Kościoła, i to nie tylko w słowach, ale i w czynach. Pozostając wierne ciągle odnawianemu charyzmatowi Waszych założycieli, zakony winny się starać o dawanie odpowiedzi na
oczekiwania Kościoła, na zapotrzebowanie, które Kościół ze swoimi
Pasterzami uznaje obecnie za bardziej pilne, aby móc sprostać posłannictwu, które tak bardzo oczekuje na pracowników z kwalifikacjami.52
Jeszcze szerzej na te temat Jan Paweł II wypowiedział się
w przemówieniu do przełożonych generalnych zakonów męskich
w Rzymie: Kiedy patrzę na Was tutaj zebranych, stają przed oczyma
mej duszy wspaniałe postacie świętych – wielkich świętych, od których wywodzą się Wasze zakonne rodziny53 (...) Wszystkie te imiona –
a przypomniałem tylko niektóre – świadczą o tym, że drogi świętości,
do której są powołani wszyscy członkowie Ludu Bożego, prowadziły
i prowadzą w ogromnej mierze poprzez życie zakonne... Prócz tego,
każdy z Waszych założycieli, znajdując się pod działaniem Ducha
Świętego przyobiecanego Kościołowi, był zawsze człowiekiem szczególnego charyzmatu. Chrystus znajdował w nich wyjątkowe „narzędzie” swej zbawczej działalności, która szczególnie w ten sposób
52

53

Przemówienie do przełożonych generalnych w dniu 16 XI 1978 r., art. cyt., s. 16;
por. Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo w Brazylii z
3 VII 1980 r., art. cyt., s. 130.
W tym miejscu Ojciec Święty wymienia szereg świętych założycieli rozpoczynając od Bazylego, Augustyn i Benedykta, poprzez Ignacego Loyolę, Franciszka
Salezego, Alfonsa M. Liguoriego, a kończąc na świętych bliższych naszym czasom: Janie Bosco, Wincentym Pallottim oraz najnowszych, którzy oczekują na autorytatywny osąd Kościoła. Por. Jan Paweł II, Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów męskich w dniu 24 XI 1978 r., art. cyt., s. 18.
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wciąż trwa i rozwija się w dziejach rodziny ludzkiej. Kościół przejmował te charyzmaty, dziękując za nie swojemu Panu...54
Na ten element wierności charyzmatowi założycielek i założycieli nawiązuje również Papież w przemówieniach do zgromadzeń
klauzurowych: Duch braterstwa i współpracy, który istnieje teraz
i dawniej istniał wśród klasztorów mniszych, nie powinien prowadzić
do jakiegoś obniżania poziomu instytutów kontemplacyjnych. Niech
więc każda rodzina starannie czuwa nad swoją szczególną tożsamością ze względu na dobro całego Kościoła. To, co dzieje się w jednym środowisku, nie koniecznie nadaje się do naśladowania gdzie
indziej.55
O potrzebie wierności charyzmatowi założycieli przypomina
Ojciec Święty podczas każdego spotkania z Rodzinami życia konsekrowania podczas spotkań z uczestnikami kapituł generalnych.
I znowu trudno przytaczać wiele cytatów, w których tę prawdę Papież wyraził. Najbardziej i najszerzej tę prawdę wyraził Jan Paweł II
w dwóch dokumentach, o których będzie mowa później, a mianowicie w Mutuae relationes z 14 maja 1978 r., który zawiera wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami oraz
w Adhortacji Vita Consecrata z 25 marca 1996 r.
Jan Paweł II z wiernością założycielowi i charyzmatom danej
wspólnoty zakonnej łączy potrzebę zgłębiania i poznawania coraz lepiej duchowości danego instytutu bez ulegania pokusom modnych
metod i różnych technik, których źródła nie mają wiele wspólnego
z tym jedynym źródłem, jakim jest Ewangelia.56 Z dogłębnym studium pism założyciela i jego duchowości wiąże się również jakość
działaności apostolskiej i życia danej rodziny zakonnej.57
54

55

56

57

Tamże. Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki
w Turynie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 97.
Przemówienie do sióstr różnych zakonów kontemplacyjnych, zgromadzonych
w Lisieux z 2 VI 1980 r., art. cyt., s. 111.
Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z 7 III 1980 r., OŻZ, s. 84. Por. Przemówienie do zakonnic
w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 158; Przemówienie do zakonników w Guatemala z 7 III 1983 r., art. cyt., s. 244–245.
Por. Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów
Świeckich z 7 III 1980 r., art. cyt., s. 84.
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I jeszcze jeden ważny moment, związany z wiernością charyzmatowi danego Instytutu życia konsekrowanego. Od jego wspaniałomyślnej realizacji, wyrażającej się w radości życia, zależą również
nowe powołania. Chodzi o świadectwo życia tak poszczególnych osób,
jak i poszczególnych wspólnot życia konsekrowanego.58
We wszystkich przemówieniach Papież wiążących się z wiernością charyzmatowi założyciela można zauważyć, że Ojciec Święty
przypomina zasadnicze elementy charyzmatu, jakie ostatecznie zawarł w sposób zwięzły w dokumencie Mutuae relationes z 1978 r.
Chodzi mu przede wszystkim o doświadczalne przeżycie Ducha przekazanego swoim uczniom (nie tylko o intelektualne poznanie), o elementy statyczne dotyczące poznania charyzmatu założyciela, strzeżenia go pilnie oraz o elementy dynamiczne, czyli ciągłe pogłębianie
go i rozwijanie, ale stale w harmonii z Kościołem (korzenie eklezjalne charyzmatu).59
5. Niektóre z głównych zadań życia konsekrowanego

Prawie w każdym z początkowych spotkań z osobami życia
konsekrowanego Jan Paweł II przypomina ich istotne zadania w Kościele i świecie, przypominając nauczanie Soboru Watykańskiego II.
5.1. Życie radami ewangelicznymi

Od pierwszego spotkania z siostrami zakonnymi i przełożonymi generalnymi w Rzymie Papież przypomina, że powołanie zakonne polega na przyjęciu surowej dyscypliny związanej z tym, co nie
jest przykazaniem, tylko radą ewangeliczną: radą czystości, radą
ubóstwa i radą posłuszeństwa – a co przyjęte świadomie, ugruntowane w miłości Boskiego Oblubieńca stanowi właśnie to szczególne
objawienie się do wolności ludzkiego ducha, ducha wolności dzieci
Bożych – synów i córek.60 Jest to znak wolności ducha i oblubień58
59

60

Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., OŻZ, s. 10.
Jan Paweł II, Mutuae relationes, nr 11: „Charyzmat Założycieli zdaje się być
doświadczalnym przeżycia Ducha przekazanym swoim uczniom po to, by według
niego żyli, strzegli go, pogłębiali i nieustannie rozwijali w harmonii ze wzrastającym stale Ciałem Chrystusa”.
Tamże, s. 10.
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czego oddania się samemu Bogu, który sam jeden jest godzien miłości ponad wszystko, miłości wyłącznej i oblubieńczej. Płynie ona
z bogactwa żywej wiary tak w radości życia, jak i w chwilach trudnych.61 Życie według rad ewangelicznych stanowi uprzywilejowane
świadectwo stałego poszukiwania Boga i bezwarunkowego poświęcenia się szerzeniu królestwa Bożego.62
Takiego świadectwa potrzebuje współczesny świat: Skarb rad
ewangelicznych i dojrzałe, bez oglądania się wstecz zaangażowanie,
przynależy do egzystencji chrześcijańskiej; nie powinno być ono relatywizowane przez publiczną opinię, nawet i kościelną. Kościół –
a nawet i świat – potrzebują obecnie więcej niż kiedykolwiek mężczyzn i kobiet, które poświęcają wszystko, aby na wzór apostołów
pójść za Chrystusem.63
Ten obowiązek wypływa z faktu złożenia konsekracji zakonnej, która jest wyrazem radykalizmu chrześcijańskiego, Ten radykalizm – stwierdza Papież – jest konieczny, by móc zwiastować na sposób profetyczny, ale zawsze pokornie, nadejście nowej ludzkości
w Chrystusie, która byłaby w pełni dyspozycyjna w stosunku do Boga
oraz wobec ludzi.64 Konsekracja zakonna zobowiązuje do dawania
świadectwa o pierwszeństwie Boga w życiu, o pełnieniu Jego woli.
Jest to – jak zauważa Jan Paweł II – profetyzm rad ewangelicznych.65
Praktyka rad ewangelicznych przybliża bardziej, zdaniem Ojca
Świętego, do osoby Chrystusa i Jego Matki, Maryi oraz Kościoła:
Rzeczywiście, praktyka rad ewangelicznych pozwala wszystkim tym,
którzy otrzymali ten specyficzny dar, upodobnić się bardziej dogłębnie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, które wybrał dla
siebie Chrystus i które obrała również Maryja, Jego Matka i Matka
Kościoła, jako typiczny model samego Kościoła.66 Ponadto, zaanga61
62

63

64
65
66

Por. tamże, s. 10–11.
Por. Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów
i Instytutów Świeckich z 7 III 1980 r., art. cyt., s. 81.
Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów żeńskich w Rzymie z 16 XI
1978 r., art. cyt., s. 15.
Tamże, s. 15.
Tamże.
Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z 7 III 1980 r., art. cyt., s. 80.

289

KS.

CZESŁAW PARZYSZEK SAC

żowanie w przeżywaniu rad ewangelicznych czyni osoby konsekrowane do dawania świadectwa.67
Jan Paweł II przypomina także na czym polegają obowiązki
wypływające z poszczególnych rad ewangelicznych. Czystość zakonna jest życiem według wzoru Chrystusowego. Ten przymiot Chrystusa był nie tylko wzniesieniem się ponad ludzką seksualność, ale
także epifanią powszechności Jego odkupicielskiej ofiary. Jego prostota, szacunek i dobroć oraz umiejętność budzenia tego, co lepsze
w sercu spotkanych osób, zdumiewają spotkanych ludzi. Czystość
zatem zobowiązuje do tego, aby zbłąkani i zrozpaczeni ludzie odczuli miłość osób konsekrowanych na sposób Chrystusa, czerpiąc z Jego serca bosko–ludzką czułość, z jaką On się do nich zwraca.68
Ubóstwo domaga się od osób konsekrowanych wpatrywania
się często i długo w radykalne życie Chrystusa do nawiedzania ludzi
potrzebujących i biednych, którzy są odbiciem oblicza Chrystusa,
oraz do dawania siebie i dzielenia się tym, co one posiadają, Kościół
– kontynuuje Papież – potrzebuje tego wciągania go w te sprawy
przez Wasze świadectwo. Czujcie się za to odpowiedzialne.69 Ważne
jest, aby ubóstwo było prawdziwie ewangeliczne, by prowadziło do
utożsamienia się z potrzebującymi, aby uzdalniało do całkowitego
wyrzeczenia się.70
Gdy chodzi o posłuszeństwo Jezusa, to zajmuje ono, zdaniem
Papieża, centralne miejsce w dziele zbawienia. Zapoczątkowuje ono
powrót ludzkości do Boga. Zapomnienie o sobie i pokora są bardzo
trudne dla współczesnego pokolenia, zapatrzonego w niezależność
i w samowolę. Nie można więc – mówi Papież – wyobrazić sobie życia zakonnego bez posłuszeństwa względem przełożonych, którzy są
strażnikami wierności dla ideałów instytutu...71 Posłuszeństwo za67

68

69
70

71

Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r.,
art. cyt., s. 120; Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo w
Brazylii z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 129.
Przemówienie do sióstr zgromadzonych w ogrodzie domu generalnego sióstr szarytek w Paryżu z 31 V 1980 r., art. cyt., s. 107.
Tamże.
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII
1980 r., art. cyt., s. 120.
Przemówienie do sióstr zgromadzonych w ogrodzie domu generalnego sióstr sza-
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konne, które jest zawsze ofiarą własnej woli przez miłość, stanowi
źródło obfitych i zbawiennych łask dla całego świata.72
Papież przypomina również o znaczeniu noszenia stałego znaku zewnętrznego, jakim jest habit zakonny. Jest to znak, który stale
Wam przypomina Wasze zaangażowanie, które Was oddziela od ducha światowego. Jest to ciche, ale wymowne świadectwo. Stanowi ono
znak, którego potrzebuje zsekularyzowany świat na drogach swego
życia, podobnie jak – i o wiele więcej – pragną go widzieć chrześcijanie.73
5.2. Dążenie do świętości

Jednym z bardzo ważnych wyzwań dla życia konsekrowanego, zdaniem Ojca Świętego, jest obowiązek dążenia do świętości.
Wprawdzie, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II, wszyscy
chrześcijanie są powołani do świętości, to jednak osoby życia konsekrowanego z racji natury tego życia winni iść za Chrystusem bardziej z bliska. Jan Paweł II przypomina o tym obowiązku przy wielu
spotkaniach z osobami życia konsekrowanego. Widoczne jest przypomnienie już w pierwszych spotkaniach, tak z siostrami zakonnymi,
jak i przełożonymi generalnymi na początku swojego pontyfikatu.
W przemówieniu do sióstr zakonnych w Rzymie w dniu 10
listopada 1978 r., na zakończenie Papież powiedział: Kończę to pierwsze moje przemówienie do sióstr zakonnych. W Was trwa szczególny posiew Ewangelii, szczególny wyraz tego powołania do świętości,
o którym niedawno przypomniał sobór w konstytucji o Kościele. Od
Was szczególnie wiele oczekuję i szczególnie wiele się spodziewam.74
Papież rozwija tę myśl w kolejnym przemówieniu do przełożonych generalnych w Rzymie w dniu 16 listopada 1978 r. Nawiązując do tematu ich zebrania: Życie zakonne a nowa ludzkość, powiedział: Jest to temat podstawowy, bardzo dawny i zarazem bardzo ak72
73

74

rytek w Paryżu z 31 V 1980 r., art. cyt., s. 107.
Tamże, s. 108.
Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów żeńskich w Rzymie z 16 XI
1978 r., art. cyt., s. 15–16.
Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., art. cyt.,
s. 13.
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tualny. Jeśli cały Lud Boży został powołany, by stawać się nową ludzkością w Chrystusie i przez Chrystusa (por. KK 5), to jednak drogi
dojścia do tej nowej ludzkości – to znaczy do świętości – są różne
i powinny pozostać różnymi.75
Obowiązek dążenia do świętości Jan Paweł II argumentuje
m.in. i tym, że człowiek pozostawionemu samemu sobie, nie posiada
wystarczającej siły, aby się oprzeć grzechowi świata. Tylko Duch
Święty może zapewnić prawdziwą i trwałą jedność, bowiem dzięki
Jego obecności każdy członek wspólnoty skłania się w kierunku szlachetnych odruchów miłości i miłosierdzia. Zresztą, w samej naturze
życia konsekrowanego, w praktykowanie rad ewangelicznych wpisane jest nieustanne wezwanie dążenia do świętości, wspieranej
modlitwą.76
Świętość osób konsekrowanych jest również wezwaniem dla
młodych zaproszeniem do pójścia drogą powołania: Przez kontakt
z rodzinami i przez przykład świętości, jakie dajecie przez formy Waszego apostolstwa, możecie stać się narzędziem łaski Bożej w dziedzinie powołań.77
5.3. Pierwszeństwo życia duchowego przed działaniem

Bardzo ważnym elementem życia konsekrowanego jest życie
duchowe. Można powiedzieć, że zawiera się ono w dążeniu do świętości, jednak Jan Paweł II na wielu miejscach tę dziedzinę mocno
podkreśla. W spotkaniu z siostrami zakonnymi w Meksyku w dniu
27 stycznia 1979 r. Ojciec Święty przestrzega przed zbytnim aktywizmem: Nie brak też jednak przykładów niezrozumienia samej istoty życia zakonnego. Czasami opuszcza się modlitwę na rzecz działania; śluby interpretuje się zgodnie z moralnością świecką, która zaciemnia religijną motywację; zbyt łatwo porzuca się życie wspólne;
prawdziwy cel działania upatruje się w rozwiązaniach społeczno-po75

76
77

Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów żeńskich w Rzymie z 16 XI
1978 r., OŻZ, s. 14.
Por. Przemówienie w katedrze na wyspie Guam z 22 II 1981 r., OŻZ, s. 164.
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt.,
s. 161.
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litycznych, wiążących się z wyraźnie określonymi postawami ideologicznymi.78
Oprócz ostrzeżenia, w przemówieniach papieskich odnajdujemy także wiele zachęt, które wyrażone są na różny sposób i przy
różnych okolicznościach: Pamiętajcie zawsze, że abyście mogły zachować jasną ideę wartości życia poświęconego, potrzebny jest Wam
duch głębokiej wiary, ożywiony i podtrzymywany modlitwą (por. DZ 6).
Tej wiary, która pozwoli Wam przezwyciężać każdą niepewność co
do Waszej tożsamości, zachować wierność wobec istotnego dla Was
wertykalnego wymiaru, abyście upodobniały się do Chrystusa i mogły autentycznie świadczyć o królestwie Bożym przed ludźmi współczesnego świata.79 Tylko głębokie życie duchowe – jak zauważa Papież – chroni życie zakonne od niebezpiecznych napięć, od pratykularyzmów czy bolesnych podziałów we wspólnocie z jednej strony,
a z drugiej, wpływa na rozwój powołania i promieniowanie miłości
na otoczenie i na wzrost nowych powołań.80
Na innym miejscu Papież, przypominając słowa Adhortacji
Evangelica Testificatio (dalej skrót: ET), dobitnie powie, że Bez modlitwy życie zakonne traci sens i nie osiąga swego celu.81 Historia bo78

79

80

81

Przemówienie do sióstr zakonnych w Meksyku z 27 I 1979 r., OŻZ, s. 23. W innym przemówieniu powie Papież wyraźnie: „Każda zakonnica – mówiłem do Międzynarodowej Unii Przełożonych Wyższych – winna świadczyć o prymacie Boga
i każdego dnia poświęcić pewien czas wystarczająco długi, aby znaleźć się przed
Bogiem, aby mówić Mu o swojej miłości, a nade wszystko pozwolić, by On ją miłował”. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki
w Turynie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 96.
Tamże. Jak już wspomniano wcześniej, również na spotkaniu z przełożonymi generalnymi Papież przypomniał, że domy zakonne powinny być przede wszystkim
ośrodkami modlitwy, skupienia, osobistego i wspólnotowego dialogu z Tym, który jest i powinien pozostać pierwszym Rozmówcą, w mozolnym postępowaniu za
Nim. Przełożonym zaś nakazuje podsycanie klimatu intensywnego i miłosnego obcowania z Bogiem. Por. tamże, s. 21; Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej
Górze z 5 VI 1979 r., art. cyt., s. 32; Przemówienie podczas drugiej podróży do
Afryki w mieście Ibadam z 15 II 1982 r., art. cyt., s. 190.192–193.
Por. tamże; por. także par. 3.6; Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo
w Brazylii z 3 VII 1980 r., OŻZ, s. 119.
Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich
z 7 III 1980 r., art. cyt., s. 81; por. Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 129; Przemówienie pod-
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wiem uczy, że wierność modlitwie lub jej zaniedbywanie jest znakiem żywotności lub upadku życia zakonnego.82 Na innym miejscu
Papież wyzna: Kościół jest głęboko przekonany i bez wahania oświadcza pełnym głosem, że istnieje wewnętrzny związek między modlitwą a nawróceniem serca, między modlitwą a owocnym przyjęciem
zbawczego i wzniosłego ewangelicznego Orędzia, między modlitwą,
a szerzeniem się królestwa Bożego.83
Ważnym elementem życia duchowego, zwłaszcza w obecnej
cywilizacji coraz bardziej ruchliwej i głośnej, są strefy milczenia
i spokoju. Wspólnoty zakonne, zdaniem Papieża, mają niepowtarzalną szansę stawania się takimi miejscami pokoju i życia wewnętrznego. Papież przestrzega osoby konsekrowane przed uleganiem wewnętrznym naciskom i zachęca do tradycyjnych środków skupiania
się, Usiłujcie raczej wychowywać Waszych gości i rekolektantów do
cnoty milczenia.84
Papież przypomina także o roli zachowywania klauzury dla
życia duchowego, przywołując na pamięć słowa Pawła VI. Klauzura
bowiem nie wyłącza dusz kontemplacyjnych ze wspólnoty Mistycznego Ciała. Co więcej, ona je stawia w samym sercu Kościoła. Dlatego Jan Paweł II zachęca: Kochajcie więc swoje oddzielenie od świata, które doskonale daje się porównać do biblijnej pustyni. Jest to
paradoksalne, że ta pustynia nie jest pusta. To właśnie na niej Pan
przemawia do Waszego serca i ściśle włącza Was w swoje zbawcze
dzieło.85
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czas drugiej podróży do Afryki w mieście Ibadam z 15 II 1982 r., art. cyt., s. 191.
Por. tamże; ET 42; por. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP
Wspomożycielki w Turynie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 97.
Przemówienie do sióstr klauzurowych w Nairobi z 7 V 1980 r., OŻZ, s. 99. Słowa
te powtórzył Jan Paweł II w spotkaniu z liczną grupą Opatek benedyktynek w
dniu 22 V 1980 r. Całe to spotkanie poświecone zostało wartości modlitwy
klasztornej. OŻZ, s. 101–104; por. Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II
1981 r., art. cyt., s. 158.
Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr różnych zakonów kontemplacyjnych, zgromadzonych w Lisieux z 2 VI 1980 r., art. cyt., s. 112; por. Przemówienie do sióstr
zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 124.
Tamże.
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Szczególnie zakonnikom pracującym w duszpasterstwie może
grozić niebezpieczeństwo, że tak zaangażują się w działalność dla
Pana Boga, że zapominają o potrzebie modlitwy.86 Ponadto, Ojciec
Święty wskazuje na uczestnictwo w liturgii Kościoła: brewiarz i życie sakramentalne jako na uprzywilejowany środek kontemplacji.
Również codzienny udział w Ofierze Mszy św. pomaga osobom konsekrowanym odnowić składaną Bogu ofiarę z siebie samych.87
Jan Paweł II podkreśla także moment wspólnotowej modlitwy.
Szczególnym miejscem wzmocnienia życia duchowego osób konsekrowanych i wspólnot jest Eucharystia: Wspólnoty zakonne gromadzące się razem w imię Pańskie mają swoje naturalne centrum Eucharystię. Dlatego jest czymś normalnym, żeby one zbierały się widzialnie w jakimś miejscu, gdzie obecność Najświętszego Sakramentu wyraża i realizuje to, co powinno być głównym zadaniem każdej rodziny
zakonnej.88 Domy zakonne – jak podkreśla Papież – powinny być
oazami modlitwy i skupienia, miejscami osobistego i wspólnotowego
dialogu z Tym, który jest i powinien pozostać pierwszym i głównym
rozmówcą w ich życiu tak bardzo wypełnionym pracą.89
Aby dobrze wypełnić obowiązki płynące z powołania do życia
konsekrowanego, aby dwa profile powołania zakonnego Marii i Marty w sobie jak najpełniej urzeczywistnić, aby dać świadectwo miłości
Boga i aby w pełni zaangażować się w działalność apostolską, potrzebna jest, zdaniem Papieża stała formacja duchowa, a także formacja intelektualna.90 Do tego motywu Jan Paweł II będzie często
powracał w swoich przemówieniach podczas Kapituł generalnych
i spotkań z osobami życia konsekrowanego. Najwięcej miejsca po86

87
88

89

90

Por. Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów
Świeckich z 7 III 1980 r., OŻZ, s. 82; ET 45.
Por. tamże.
Por. tamże; ET 48; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt.,
s. 158; Przemówienie w katedrze na wyspie Guam z 22 II 1981 r., art. cyt., s. 163–
–164.
Tamże. Te wskazania Ojca Świętego będą ustawicznie powtarzane przy różnych
okazjach, jak również w późniejszych oficjalnych dokumentach, jak: Vita consecrata czy Novo millennio ineunte oraz Ripartire da Cristo. Por. Jan Paweł II,
Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 158.
Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w kościele Mariackim w Krakowie z 9 VI
1979 r., OŻZ, s. 48.
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święci Papież temu zagadnieniu w Adhortacji Vita consecrata oraz w
dokumentach związanych z Rokiem Jubileuszowym i trzecim tysiącleciem.
5.4. Miejsce w Kościele lokalnym

Ojciec Święty znając uniwersalny charakter Rodzin życia konsekrowanego od pierwszej chwili przypomina tymże Rodzinom
szczególne miejsce także w Kościele lokalnym, uwzględniając jego
potrzeby. Diecezja jest duchową rodziną – przypomina Papież – której ojcem i głową jest biskup, zakonnicy zaś winni unikać pokusy organizowania programów równoległych do tych, które już istnieją
w diecezji. To raczej cała diecezja – księża, rodziny zakonne i świeccy – powinna koordynować swoją apostolską działalność, aby w ten
sposób wspólnie świadczyć Chrystusowi.91
Również we wspominanym, pierwszym przemówieniu do sióstr
zakonnych w dniu 10 listopada 1978 r., po przywitaniu i pozdrowieniu jako Biskup Rzymu przypomina o szczególnym miejscu osób
życia konsekrowanego w Kościele lokalnym w słowach, które wynika z tej wizji człowieka i jego powołania, jaką roztoczył przed nami
Chrystus Pan92 oraz z natury wierności charyzmatom założycieli (...)
zakony powinny się starać o dawanie odpowiedzi na oczekiwania
Kościoła, na zapotrzebowanie, które Kościół ze swymi Pasterzami
uznaje obecnie za bardziej pilne, aby móc sprostać posłannictwu,
które tak bardzo oczekuje na pracowników z kwalifikacjami. Gwarancją tej miłości względem Kościoła – nieodłącznej od miłości Chrystusa – jest dialog z przełożonymi Waszych Kościołów lokalnych, prowadzony w duchu zaufania i służby dla tych Kościołów. Należą tu
również dobre stosunki z naszą Kongregacją Zakonów i Instytutów
Świeckich... stanowi [to] kapitał, którego nie powinno się lekkomyślnie roztrwonić.93

91

92
93

Por. Przemówienie podczas drugiej podróży do Afryki w mieście Ibadam z 15 II
1982 r., art. cyt., s. 192.
Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., OŻZ, s. 10.
Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów żeńskich w Rzymie z 16 XI
1978 r., OŻZ, s. 16–17.
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Powołanie zakonne – jak przypomina Jan Paweł II – wrasta
w życie codzienne Kościoła i społeczeństwa i przenika jej najczulsze
tkanki. Osoby życia konsekrowanego są, zdaniem Papieża, w szczególny sposób uzdolnione do miłości człowieka, pełnej bezinteresownego i bezgranicznego oddania. Stąd obecność osób życia konsekrowanego, tak w całym Kościele, jak i w Kościele lokalnym jest nieodzowna.94
Prawdę tę przypomniał Papież podczas spotkania z przełożonymi generalnymi zakonów męskich w dniu 24 listopada 1978 r., gdy
powiedział: Gdziekolwiek jesteście na świecie, poprzez Wasze powołanie istniejecie „dla Kościoła powszechnego, ale poprzez swoje posłannictwo jesteście „w określonym Kościele lokalnym”. Tak więc
Wasze powołanie do Kościoła powszechnego urzeczywistnia się wewnątrz Kościoła lokalnego. Trzeba dołożyć wszystkich starań, ażeby
„życie konsekrowane” rozwijało się w poszczególnych Kościołach lokalnych, ażeby przyczyniało się do ich duchowej budowy, ażeby stanowiło ich szczególną siłę. Jedność z Kościołem powszechnym poprzez Kościół lokalny jest Waszą drogą.95
Podczas spotkania z siostrami klauzurowymi w Nairobi 7 maja
1980 r. Papież podkreślił ważny moment, że wprowadzenie kontemplacyjnego życia do miejscowego Kościoła jest ważnym znakiem dynamicznego zaszczepienia Ewangelii w sercach ludzi. Jest to znak,
który razem z misyjną działalnością, wskazuje na dojrzałość miejscowego Kościoła.96 Jest to niezwykłe potwierdzenie, że bycie w Kościele lokalnym dokonuje się nie tylko poprzez działalność apostolską
wszelkiego rodzaju, ale także poprzez świadectwo życia kontemplacyjnego.

94

95

96

Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., art. cyt., s. 11;
Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art.
cyt., s. 121–122; Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo
w Brazylii z 3 VII 1980 r., OŻZ, s. 130.
Jan Paweł II, Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów męskich z 24
XI 1978 r., OŻZ, s. 20. Bardzo obszernie temu zagadnieniu poświęci specjalny
dokument Mutuae relationes z 14 V 1978 r. Omówimy go później w oddzielnym
opracowaniu.
Przemówienie do sióstr klauzurowych w Nairobi z 7 V 1980 r., OŻZ, dz. cyt., s. 98.
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Papież wskazuje także na warunki, które mogłyby uczynić
pracę w Kościele lokalnym bardziej owocną. Wśród nich wymienia
m.in., aby zakonnicy-kapłani wykazywali swą gotowość do rzetelnego i bezinteresownego współdziałania z kapłanami diecezjalnymi i to
na co dzień. Po drugie, niech bracia zakonni nauczą się lepiej włączać swe własne prace w plany społeczności Kościoła na płaszczyźnie tak diecezjalnej jak narodowej. Po trzecie, niech przełożeni
starają się prowadzić szczery i synowski dialog z pasterzami Kościoła w duchu dokumentu Mutuae relationes.97
Jan Paweł II dopowiada, że działalność apostolska wymaga
stosownej odnowy, aby lepiej odpowiadały aktualnej rzeczywistości
danego kraju. W świetle Ewangelii i odczytania znaków czasu trzeba
dostrzec rzeczy nowe i stare. Jest rzeczą oczywistą, że nieraz koniecznością jest porzucenie pewnych dotychczasowych zajęć dla poświęcenia się innym, jednak zawsze trzeba zachować odpowiednie
zasady. Doświadczenia takie muszą być, zdaniem Papieża, wprowadzane w klimacie modlitwy. Należy uciekać od pokusy partykularyzmu i sprzeciwu, które wyłaniać mogą bolesne podziały. Interpretować należy wszystko w duchu Ewangelii, opcji na rzecz ubogich
i zbliżania się do ludzkich potrzeb. We wszystkich nowych przedsięwzięciach ważne jest, aby postępować zgodnie ze wskazaniami
danymi przez hierarchię.98 Ponadto, wspólnota zakonna, zdaniem Papieża, nie dojdzie do prawdziwej odnowy, jeśli jej celem będzie poszukiwanie czegoś łatwiejszego i wygodniejszego, a nie poszukiwanie czegoś bardziej autentycznego i zgodniejszego z celami samego
życia zakonnego. Życie zakonne odnawia się w tym celu, aby stać się
jeszcze bardziej drogą świętości. W poszukiwaniu odnowy nie może
pojawiać się pokusa dążenia do maksymalnego rozluźnienia i zaniku
tego, co charakteryzuje i nadaje moc życiu zakonnemu.99
97

98

99

Por. Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo w Brazylii z 3
VII 1980 r., art. cyt., s. 126; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art.
cyt., s. 158.
Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII
1980 r., art. cyt., s. 122–123; por. Przemówienie do przedstawicieli zakonów
męskich w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 129; Przemówienie do
zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 159.
Por. Przemówienie do przedstawicieli zakonów męskich w Sao Paulo w Brazylii
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Papież jest świadomy, że zgromadzenia zakonne nie mogą
sprostać wszystkim zamówieniom przychodzącym od biskupów
i kapłanów, winny jednak starać się uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby zabezpieczyć najbardziej pilne życiowo potrzeby parafii
i diecezji. Trzeba dlatego zwracać uwagę na odczytywanie znaków
czasu, na solidne przygotowanie się do pełnienia tych zadań we
współpracy z innymi, zachowując tożsamość własnego instytutu.100
Na jeszcze jedną, ważną dziedzinę zwraca uwagę Papież przy
tej okazji, a mianowicie na współpracę miedzy klerem diecezjalnym
a osobami zakonnymi. Kapłani diecezjalni – stwierdza Ojciec Święty
– odczuwają potrzebę zaczerpnięcia w kontemplacji nowych sił
i wsparcia do swojej pracy duszpasterskiej... muszą utrzymywać kontakt z klasztorami, które powinny ich przyjmować na rekolekcje, na
okresy skupienia i dni odnowy. Z drugiej strony siostry zakonne powinny znaleźć w klerze spowiedników i kierowników duchowych, którzy byliby zdolni pomóc im lepiej rozumieć i lepiej przeżywać swoje
poświęcenie się Bogu.101
5.5. Wezwanie do szczególnego apostolstwa,
które wynika z charyzmatu danej Rodziny zakonnej

Świętość osób konsekrowanych, waga tego powołania oraz
wierność założycielowi i charyzmatowi danego instytutu życia konsekrowanego zobowiązuje do szczególnego apostolstwa na różnych
polach pracy. Jak zwykle, w pierwszych wystąpieniach Ojciec Święty podkreśla ten element życia konsekrowanego: Ta obecność musi
być z kolei źródłem szczególnego apostolstwa. Jest to apostolstwo
wielorakie... Łączy się ono ze szczególnym charyzmatem każdego
zgromadzenia, z jego duchem apostolskim, który Kościół i Stolica
Apostolska z radością akceptuje, widząc w nim wyraz żywotności samego Ciała Chrystusowego. Jest ot apostolstwo najczęściej dyskret-

100

101

z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 130.
Por. Przemówienie do sióstr zgromadzonych w ogrodzie domu generalnego sióstr
szarytek w Paryżu z 31 V 1980 r., art. cyt., s. 108.
Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich w dniu 7 III 1980 r., OŻZ, dz. cyt., s. 85.
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ne, bliskie człowiekowi i przez to szczególnie odpowiednie...102 Zawsze jednak apostolstwo to winno odznaczać się pełną miłości uległością wobec Magisterium Kościoła, co jest konsekwencją miejsca
zakonów w Kościele.103
Apostolstwo to, według wypowiedzi Papieża, ma dotyczyć
wszystkich bez wyjątku, ale w szczególności tych osób, którzy najbardziej potrzebują i oczekują takiej apostolskiej działalności, jak
chorzy i cierpiący, jak opuszczeni, jak dzieci i młodzież, jak rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji. Jan Paweł II wzywa do wychodzenia naprzeciw wszelkim potrzebom ludzkim, nie czekania aż o to
poproszą. Winni się kierować Pawłową zasadą: Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14).104
Warto zauważyć także, że Ojciec Święty łączy fakt ważnej pozycji Rodzin zakonnych w Kościele i w świecie z zaangażowaniem
się w konkretne dziedziny życia społecznego, jak: szkoły i kolegia,
szpitale i kliniki, dobroczynność i opiekę, grupy apostolskie, dzieła
parafialne i inne.105 Wspólnoty zakonne z natury swojej nie mogą się
102

103
104

105

Tenże, Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., OŻZ, dz.
cyt., s. 11–12. Por także: Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5
VI 1979 r., OŻZ, dz. cyt., s. 32. Na innym miejscu Jan Paweł II powie wprost:
„Nie mogę zapomnieć o tysiącach zakonnic, które z nieustraszoną gorliwością podejmowały i częściowo rozwiązywały nowoczesne zagadnienia socjalne, dramatyczne problemy takich dziewcząt, które w tej wielkiej metropolii przemysłowej
szukały i szukają pracy, urządzenia się, zrozumienia i uczucia. I myślę ponadto
o tych zakonnicach, które dostrzegając w potrzebującym bracie obraz Chrystusa,
pochylały się ze wzruszającą subtelnością matczyną nad wszelkimi krwawiącymi
ranami cierpiących, chorych, ubogich, aby nieść pomoc, pogodę, pociechę, w domach, w szpitalach, w klinikach, a zwłaszcza w tym trwałym cudzie Opatrzności,
jakim jest «Cottolengo»!” Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP
Wspomożycielki w Turynie z 13 IV 1980 r., OŻZ, dz. cyt., s. 95.
Por. Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 159.
Por. tamże, s. 12; Jan Paweł II, Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r.,
art. cyt., dz. cyt., s 157; Przemówienie podczas drugiej podróży do Afryki w mieście Ibadam z 15 II 1982 r., art. cyt., s. 191; Przemówienie do zakonników w Guatemala z 7 III 1983 r., OŻZ, dz. cyt., s. 24–247. W przemówieniu tym podkreśla
Papież potrzebę pracy z młodzieżą i laikatem.
Przemówienie do sióstr w Meksyku z 27 I 1979 r., OŻZ, dz. cyt., s. 22; por. Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., OŻZ, dz. cyt., s. 32–
–33; Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki w Tury-
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zamknąć we własnym podwórku. W ich naturę jest wpisana misja,
a więc określone zadanie względem współczesnego świata. Skoro ich
istnienie wpisane jest w życie Kościoła, zatem wspólnoty zakonne
winny uczestniczyć także w jego misji.106 Zadania, jakie stoją przed
Kościołem na polu ewangelizacji, zdaniem Papieża, są wielorakie
i naglące.107
Nawet życie kontemplacyjne, zdaniem Papieża, nie zakłada radykalnego zerwania ze światem, z apostolstwem: Zakonnica kontemplacyjna powinna znaleźć swój specyficzny sposób rozszerzania królestwa Bożego – nie tylko przez modlitwy i wyrzeczenia, przez milczące świadectwo – ale również sprawić, żeby mogło być słyszane
przez ludzi dobrej woli, z którymi się kontaktuje. Toteż powinniście
znaleźć własny styl, który w ramach kontemplacyjnej wizji życia pozwoli Wam dzielić się z braćmi darem otrzymanym od Boga.108
Idąc za nauką Soboru Watykańskiego II, Ojciec Święty przypomniał, że: z Eucharystią także świat jest w centrum Waszego życia, modlitwy i ofiary... I niechaj nikt nie sądzi, że zakonnicy z racji
swego poświęcenia stają się bądź wyobcowani spośród ludzi, bądź
nieużyteczni w społeczności ziemskiej. Bo choć niekiedy nie wspomagają wprost swych współczesnych, to jednak w głębszy sposób czują
się związani wewnętrznym związkiem w Chrystusie i współpracują
z nimi duchowo, aby budowanie społeczności ziemskiej opierało się
zawsze na Panu i ku Niemu się kierowało, aby przypadkiem na próżno nie trudzili się ci, którzy ją budują (KK 46).109
Połączenie elementów życia czynnego i kontemplacyjnego
w powołaniu zakonnym wyjaśnił Papież w przemówieniu do sióstr
zakonnych w kościele Mariackim w Krakowie w dniu 9 czerwca
1979 r., gdy porównał je do profilu Marii i Marty. Czasem wydaje

106
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109

nie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 97.
Bardzo szeroko zadania te rozwinie Papież w Adhortacji Vita consecrata.
Por. Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów
Świeckich w dniu 7 III 1980 r., art. cyt., s. 83.
Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr klauzurowych w Meksyku z 30 I 1979 r.,
OŻZ, dz. cyt., s. 25–26.
Tamże, s. 26. Por. Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt.,
s. 158.
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nam się, że te profile zostały przede wszystkim rozdzielone, że Maria
to była ta, która siedziała u stóp Pana Jezusa i słuchała, co On mówi
i wybrała lepszą cząstkę; a Marta to była ta pokrzywdzona, która się
troskała i której Pan Jezus powiedział, że jednak Maria wybrała lepszą cząstkę. Myślę, że w powołaniu Waszym oba te profile muszą się
spotykać, przenikać i dopełniać. Powołanie nawet najbardziej kontemplacyjne jest także powołaniem Marty, jeżeli zdamy sobie sprawę
z tego, że ten, a raczej ta, która bardziej jest odłączona od spraw
zewnętrznych, od „doczesności”, tym większe ma wobec tej doczesności zobowiązania natury kontemplacyjnej, natury modlitewnej. Tym
większą musi przeżywać troskę o ludzi żyjących poza jej kręgiem,
poza klauzurą. Musi bardziej być Martą ta kontemplacyjna Maria.
A z kolei znowu Marta, ta, „która się troszczy i frasuje około bardzo
wiela” (por. Łk 10, 41), czasem koło tego, żeby nie przypaliły się ziemniaki albo mleko, albo koło tego, żeby ministranci w parafii nie chodzili w potarganych komeżkach... Otóż ta z kolei, ta właśnie Marta,
żeby była w pełni tym, kim ma być jako siostra zakonna, jako osoba
poświęcona Bogu wyłącznie, jako oblubienica Chrystusa, musi w tym
wszystkim być Marią. I nieraz bywa Marią, może nawet czasem
i bardziej, niż ta Maria z pełnej kwalifikacji, z pełnego tytułu, z przynależności kontemplacyjnej.110
5.6. Troska o powołania

We wspomnianym, pierwszym spotkaniu z osobami konsekrowanymi, Ojciec Święty nawołuje do trosko o nowe powołania do poszczególnych Rodzin życia konsekrowanego: Na początku mojej
posługi duszpasterskiej powierzam Wam jeszcze jedną prośbę: starajcie się współpracować wielkodusznie łaską Bożą, aby wiele młodych dusz przyjęło wezwanie Pana i aby Wasze szeregi pomnożyły się
110

Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w kościele Mariackim w Krakowie
z 9 VI 1979 r., OŻZ, dz. cyt., s. 47–48. Na innym miejscu Jan Paweł II powie:
„We wszystkich rodzajach życia zakonnego musi się znaleźć miejsce na konieczną
kontemplację, aby jego uczestnicy mogli w prawdziwej miłości Chrystusa i w sposób głęboki odpowiedzieć na wezwania, potrzeby oraz trudności współbraci”.
Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art.
cyt., s. 120.

302

ISTOTNE TREŚCI NAUCZANIA JANA PAWŁA II O ŻYCIU KONSEKROWANYM

o nowe siły, abyście mogły sprostać wzrastającym wymaganiom, które wyłaniają się na rozległych polach współczesnego apostolstwa.111
Ojciec Święty wskazuje też na środki i metody duszpasterstwa
powołaniowego. Na pierwszym miejscu, co jest zrozumiałe, wskazuje na modlitwę o powołania: Pierwsza formą współpracy jest niewątpliwie błaganie „Pana żniwa” (por. Mt 9, 38), aby oświecił i nastawił serca wielu dziewcząt „poszukujących”, których na pewno nie
brakuje w tej diecezji, podobnie jak i we wszystkich częściach świata.
Niech zrozumieją one, że nie ma wznioślejszego ideału, dla którego
warto poświęcić życie, jak ideał całkowitego oddania się Chrystusowi na służbę Królestwa.112
Na drugim miejscu, Jan Paweł II bardzo mocno akcentuje rolę
świadectwa, które emanuje z życia osób konsekrowanych i ich
wspólnot. Chodzi przede wszystkim – jak wspomina Papież – o świadectwo szczerej konsekwencji wobec wartości ewangelicznych i charyzmatu właściwego Waszemu instytutowi. Każde pójście na kompromis jest złudzeniem. Chodzi także o świadectwo dojrzałej osobowości i po ludzku oddanej sprawie, która potrafi nawiązać kontakt
z innymi bez niepotrzebnych uprzedzeń, ale też bez naiwnej nieroztropności, tylko z serdeczna otwartością i pogodną równowagą.113
Z kolei, chodzi o świadectwo radości, którą wyczytuje się
w spojrzeniu i w postępowaniu, a nie tylko w słowach. Każdy kto
patrzy na taką radość powołania winien poznać, że życie konsekrowane to posiadanie ukrytego skarbu czy drogocennej perły, której
nabycie sprawia, że nie żałujemy wyrzeczenia się wszystkiego, według rady ewangelicznej (por. Mt 13, 44–45).114
111

112

113

114

Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., OŻZ, dz. cyt., s. 12.
Por. Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., art. cyt.,
s. 32; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 161.
Przemówienie do sióstr zakonnych w Rzymie z 10 XI 1978 r., art. cyt., s. 12. Por.
Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 161.
Por. tamże; Jan Paweł II, Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art.
cyt., s. 161.
Por. tamże, s. 12–13; Przemówienie do przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., art. cyt., s. 38–39; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 161.
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Również działalność apostolska wśród ludu we wszystkich
dziedzinach ich życia może być źródłem nowych powołań. W sposób szczególny podkreśla Jan Paweł II pracę z rodzinami. Więzy
między rodzinami i życiem zakonnym są głębokie i żywotne; rodzina
chrześcijańska jest naturalnym źródłem powołań do życia zakonnego: Przez kontakt z rodzinami i przez przykład świętości, jakie dajecie przez formy Waszego apostolstwa, możecie stać się narzędziem
łaski Bożej w dziedzinie powołań.115
6. Maryja wzorem życia konsekrowanego

Ojciec Święty Jan Paweł II, zgodnie ze swoim zawołaniem
Totus Tuus, stawia Maryję jako wzór życia oddanego Bogu. Jest ona
wzorem dla każdego chrześcijanina. Jest również wzorem dla osób
konsekrowanych. Cytując słowa św. Ambrożego, Jan Paweł II pokazuje na czym polega naśladowanie cnót Maryi przez osoby życia
konsekrowanego: Ona była dziewicą nie tylko w ciele, lecz także
w duszy; całkowicie wolną od wszelkiego fałszu, który plami czystość
duszy; pokorna w sercu; poważna w mowie; roztropna w myślach;
umiarkowana w słowach; ... Swoją nadzieję pokładała nie w niepewności bogactw, lecz w modlitwie biednego człowieka. Zawsze była
zajęta pracą, powściągliwa w rozmowach, ustawicznie szukała Boga
... Nie obrażała nikogo; chciała dobra dla wszystkich; ... unikała ostentacji; popierała słuszność; kochała cnotę... Taki jest obraz dziewictwa. Tak doskonała była Maryja, która przez samo swoje życie
jest regułą dla wszystkich.116 Przypomina to też Papież podczas spotkań z osobami konsekrowanymi. Jej też powierza wszelkie problemy
tego życia. Prawie każde spotkanie z osobami życia konsekrowanego
kończy się powierzeniem tej Rodziny Zakonnej Matce Bożej.117
115
116

117

Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 161.
S. Ambrosii, De virginibus, II, 2, 6–7; PL 16, 208–210. Cyt. za: Jan Paweł II,
Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP Wspomożycielki w Turynie
z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 97.
Wyraża to m.in. takimi słowami: „Polecam Was Maryi – Oblubienicy Ducha
Świętego, Matce najpiękniejszej miłości”, OŻZ, s. 13; „Niech Duch Święty działa
w Was! Wraz z Maryją, która zawsze była Jemu doskonale uległa, słuchajcie słowa Bożego i stosujcie je w życiu aż po ofiarę krzyża”. Tamże, s. 17; „Niech Was
wspomaga w Waszym trudzie Najśw. Dziewica. Ona, którą mój czcigodnej pamięci poprzednik Paweł VI nazwał w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus: Dzie-
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Ona uczy wiele cnót, potrzebnych w życiu osób konsekrowanych: uległości Duchowi Świętemu, poświęcenia się całkowitego
w dziele zbawienia, słuchania, modlitwy, ofiary itp. Jest również
Wspomożycielką, Matką Pięknej Miłości, Dziewicą słuchającą, Przewodniczką, Źródłem radości – po prostu: niezastąpionym wzorem
wszelkiego życia konsekrowanego.118 Maryja poprzez swoje zjednoczenie z Chrystusem staje się także znakiem sprzeciwu i znakiem nadziei. Ona głęboko i nieodwołalnie włączona został w tajemnicę
Kościoła i dlatego sprawuje duchowe macierzyństwo wobec wszystkich ludów, także wobec rodzin zakonnych i osób życia konsekrowanego.119
Gdy Jan Paweł II przemawiał do przełożonych męskich zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze w dniu 4 czerwca 1979 r. wskazał wprost, że jeśli zakony męskie w Polsce (żeńskie – to osobna
sprawa) w pełni zachowały swoją tożsamość, że nie przeżywały kryzysu tożsamości, którą zdają się przeżywać liczne zakony w świecie,
to wypada nam tutaj na tym miejscu, na Jasnej Górze, dziękować za
to Opatrzności Bożej przez pośrednictwo Matki Kościoła.120
W podobnych słowach zwrócił się Papież do sióstr zakonnych
na Jasnej Górze w dniu 5 czerwca 1979 r., pogłębiając temat powołania zakonnego i jego odniesienia do Maryi, a szczególnie do Zwiastowania, A teraz pozwólcie, że myśli moje razem z Waszymi zwrócą

118

119
120

wicą słuchającą, Dziewicą modlącą, Dziewicą rodzącą i ofiarującą Chrystusa dla
zbawienia świata. Niech Ona pozostanie niezastąpionym wzorem wszelkiego życia konsekrowanego. Niech Ona będzie przewodniczką na mozolnej, lecz uszczęśliwiającej drodze wiary, wiodącej ku ideałowi pełnego upodobnienia się do Chrystusa Pana”. Tamże, s. 22. Por. Przemówienie do sióstr zakonnych w bazylice NMP
Wspomożycielki w Turynie z 13 IV 1980 r., art. cyt., s. 97. Wiele możemy zrozumieć w tej materii, studiując opracowanie Bogumiła Lewandowskiego: Zawierzyć
Maryi. Antologia wypowiedzi i aktów zawierzeń maryjnych Jana Pawła II.
Por. Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów męskich z 24 XI 1978 r.,
OŻZ, dz. cyt., s. 22; Spotkanie z liczną grupą Opatek benedyktynek w dniu 22 V
1980 r., OŻZ, dz. cyt., s. 104; Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych w Sao
Paulo w Brazylii z 3 VII 1980 r., art. cyt., s. 125; Przemówienie do zakonnic
w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 160.
Por. Przemówienie do zakonników i zakonnic z 2 II 1981 r., OŻZ, dz. cyt., s. 155.
Przemówienie do przełożonych męskich zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze
z 4 IV 1979 r., OŻZ, dz. cyt., s. 29.
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się jeszcze raz tu na tym miejscu do Pani Jasnogórskiej, która jest
przecież żywym natchnieniem każdej z Was. Oto bowiem każda
z Was, wsłuchując się w słowa płynące z Nazaretu, powtarza za Maryją: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa” (Łk 1, 38). I w tej wypowiedzi zawiera się jakby prototyp każdej profesji, poprzez którą każda z Was ogarnia całym jestestwem
tajemnicę łaski, łaski wyjątkowej przekazanej w powołaniu zakonnym. I każda z Was podobnie jak Maryja wybiera samego Jezusa,
Boskiego Oblubieńca. Dla Niego, dla Jego miłości, pragnie żyć, bez
reszty, realizując śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. A przez te
śluby każda z Was pragnie dawać świadectwo życia wiecznego, które
przyniósł nam Chrystus w swoim krzyżu i zmartwychwstaniu.121
Papież zauważa, że życie kontemplacyjne zakonnika byłoby niepełne, gdyby nie było skierowane i przeniknięte miłością synowską
do Tej, która jest Matką Kościoła i Matka dusz poświęconych Bogu.122
Miłość do Maryi winna przejawiać się m.in. w naśladowaniu Jej życia, w nabożnym obchodzeniu świąt maryjnych, w codziennych modlitwach, a szczególnie poprzez odmawianie modlitwy różańcowej,
która podaje do rozważenia tajemnice życia Jezusa Chrystusa.123
Zakończenie

W niniejszym opracowaniu chodziło autorowi przede wszystkim o analizę treści przemówień papieskich dotyczących życia konsekrowanego (życia zakonnego) w pierwszych latach pontyfikatu Jana Pawła II (1978–1983). Przedmiotem analizy były tylko przemówienia do osób życia konsekrowanego. Autor nie analizował ani listów apostolskich, czy też instrukcji i zarządzeń. One winny być przedmiotem osobnej analizy.
Wydaje się, że uzyskany materiał dostarcza wiele cennych
wskazań dla życia konsekrowanego dziś. Wszystkie wyżej poruszone
tematy przez Papieża są nadal bardzo aktualne. Należą bowiem do
zasadniczych zrębów teologii życia konsekrowanego. Oczywiście,
121
122

123

Przemówienie do sióstr zakonnych na Jasnej Górze z 5 VI 1979 r., art. cyt., s. 34.
Jan Paweł II, Orędzie na zebraniu plenarnym Św. Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich w dniu 7 III 1980 r., art. cyt., s. 83.
Por. tamże; Przemówienie do zakonnic w Manilii z 17 II 1981 r., art. cyt., s. 160.
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dalsza analiza listów i innych dokumentów na ten temat poszerzy
wiedzę związaną z zasygnalizowaną problematyką.
Warto dodać, że wielość literatury dotyczącej życia konsekrowanego odnosi się do ważniejszych dokumentów papieskich. Jeżeli
nieraz znajdziemy odniesienie do któregoś z pierwszych przemówień
papieskich, to można je określić jako symboliczne i fragmentaryczne. Dlatego autor poprzestał na własnej analizie i to pierwszych przemówień papieskich na temat życia konsekrowanego (życia zakonnego).
Trzeba raz jeszcze podkreślić, że w analizie przewija się różna
terminologia odnośnie do życia konsekrowanego. Raz mówi się o konsekracji i życiu konsekrowanym, ale najczęściej Papież posługuje się
wcześniejszą terminologią: zakonnice, zakonnicy, życie zakonne, życie poświęcone Bogu czy wspólnoty zakonne. Uzasadnienie takiej
sytuacji zostało zaznaczone we wstępie niniejszego opracowania.
Wydaje się, że przeprowadzona analiza stanowi początek systematycznego studium nad zasadniczymi elementami życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II. Niech będzie spłaceniem długu
tak względem zasług naukowych Profesora Jubilata, ale przede
wszystkim spłaceniem długu ogromnej wdzięczności wobec osoby
sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
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Prawo w obronie
podstawowych potrzeb egzystencjalnych lokatorów2
Uwagi wstępne

Przedmiotem badań ks. Prof. Mierzwińskiego są zagadnienia
społeczne, wśród których wiele uwagi poświęcił problemowi bezrobocia. W demokratycznym państwie, prawo kształtuje wiele sfer życia człowieka. Ks. Profesor zwraca uwagę na to, że status bezrobotnych determinowany jest następującymi ustawami: ustawą z dnia 17
grudnia 1989 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawą
z dnia 9 maja 1991 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Rozważając zagadnienie bezrobocia, ks. Profesor pisze – Polska z zacofanym rolnictwem, ze zniekształconą gospodarką, z ogromnym zadłużeniem, z ogromnym zadłużeniem zagranicznym, a także ze
specyficznie unormowaną (czy też zdeformowaną) mentalnością części społeczeństwa, z trudem zaczęła wdrażać konieczne elementy wolnego rynku i gospodarki rynkowej. W nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej pojawiło się zjawisko bezrobocia. Trze* Przemysław Kondrat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydat na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowany tematyką z zakresu prawa cywilnego.
2
Nieprecyzyjność ustawodawcy przyczyną rozbieżności w stosowaniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.
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ba przyznać, że zaskoczyło ono Polaków. Jego rozmiar, szybki rozwój i groźne skutki przybrały charakter dramatyczny.3
W ustroju demokratycznym do zadań państwa należy m.in. zapewnienie obywatelom wolności praw ekonomicznych i socjalnych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 stanowi, iż państwo
przez swoją politykę społeczną i gospodarczą ma uwzględniać dobro
rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, której władze publiczne zobowiązane są udzielić niezbędnej pomocy.
Egzystencja człowieka nierozerwalnie związana jest z warunkami
mieszkaniowymi. Władze państwowe zobowiązane są do zapewnienia mieszkań komunalnych i socjalnych osobom znajdującym się
w trudnym położeniu materialnym. Ustawodawca, mając powyższe
na względzie, zdecydował się na uchwalenie ustawy o ochronie praw
lokatorów.
Interpretacja ustawy o ochronie praw lokatorów

Celem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.
[Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 266, z późn. zm.] jest szczególne unormowanie umów najmu i powstających na jej podstawie stosunków
pomiędzy wynajmującymi a najmującymi. Reglamentacji ustawowej
podlegają najemcy lokali wchodzących w skład publicznego zasobu
mieszkaniowego (własność komunalna) oraz najemcy lokali nie wchodzących w te zasoby.4
Ustawa o ochronie praw lokatorów zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Wśród założeń nowej ustawy znalazł się przede wszystkim postulat zabezpieczenia najemców przed podwyższaniem czynszu lub innych opłat, ochrona lokatora przed rozwiązaniem umowy najmu umożliwiająca lokatorowi korzystanie z lokalu, a także ochrona przed eksmisją. Omawiana ustawa wniosła także rozwiązanie zabezpieczające
3
4

B. Mierzwiński, Kościół wobec problemu bezrobocia, Ząbki 2004, s. 16.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [teks jednolity Dz. U. 2005, Nr 31,
poz. 266 z późn. zm.].
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prawa lokatorów wprowadzając możliwość ubiegania się o lokal socjalny.5
Obowiązywanie ustawy o ochronie praw lokatorów spotkało
się z dezaprobatą właścicieli budynków mieszkalnych jak również
ich najemców, co uzasadniało konieczność nowelizacji ustawy. Ustawa była kilkakrotnie nowelizowana, przy czym omawiane zmiany
wprowadziła ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[Dz. U. 2004, nr 281, poz. 2783]. W uzasadnieniu do tej nowelizacji
zwracano uwagę na niedopuszczalność postanowień ustawy, które
stały się bezpośrednią przyczyną spadku transakcji na rynku wynajmu lokali, nadmiernej ingerencji w swobodę umów, dysproporcji praw
lokatorów i najemców. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że powołana ustawa nadmiernie ograniczyła możliwość zwiększenia czynszów. Ponadto zauważył, że dopuszczalne jest zawarcie ustawowego
ograniczenia w wysokości ustalanego czynszu czyniąc zastrzeżenie,
iż niepożądany jest stan w którym stawka czynszowa jest niższa niż
koszty związane z utrzymaniem lokalu. Według Trybunału doprowadzono do sytuacji, w której wpływy z czynszów były niższe od bieżących kosztów eksploatacji budynków. W związku z wieloma niedogodnościami ustawy zaszła potrzeba jej nowelizacji.6
W ustawie oprócz przepisów chroniących prawa lokatorów znalazły się niestety takie unormowania, które wbrew założeniom prawodawcy nie chronią w pełni interesów najemcy. Przykładem takiego
przepisu, jest art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, stwarzający
pole do nadużyć na linii właściciel lokalu komunalnego a jego najemca. Omawiany przepis przewiduje, iż najemca może dokonać ulepszeń w lokalu tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczenia się z tego tytułu. Ni5

6

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, www.sejm.
gov.pl/archiwum/druk1431.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, www.sejm.gov.pl/archiwum/druk2382.
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niejsza publikacja poświęcona będzie w głównej mierze analizie powołanego przepisu. W szczególności poświęcę uwagę znaczeniu pojęcia ulepszeń, którym posługuje się ustawodawca w niniejszym
przepisie oraz możliwościom dochodzenia roszczeń z tytułu poczynionych nakładów koniecznych w lokalu.
Przepis art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego może służyć zabezpieczeniu interesów miasta będącego właścicielem lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. Praktyka pokazuje, że dowolna wykładnia art. 6d omawianej ustawy dokonywana przez podmioty zarządzające i administrujące lokalami wchodzącymi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego niekorzystnie
wpływa na sytuację najmujących, uniemożliwiając im dochodzenie
roszczeń z tytułu poczynionych nakładów koniecznych. Urzędnicy,
odmawiając zwrotu tych kosztów, powołują się na wyżej wskazany
przepis nie tylko w przypadku nakładów użytecznych, ale również
nakładów koniecznych, jak gdyby uznając, że oba pojęcia mieszczą
się w sformułowaniu ulepszenia. Tymczasem powoływanie się na
art. 6d ustawy w przypadku poczynienia nakładów koniecznych może wzbudzać kontrowersje. Skomplikowana jest również problematyka dochodzenia przez najemców lokali komunalnych swoich roszczeń przeciw miastu.
Podstawą dalszych rozważań jest zdefiniowanie nakładów koniecznych i użytecznych. Problem zwrotu nakładów pojawia się na
gruncie instytucji najmu, zlecenia i przechowania. M. Olczyk przedstawia pogląd, iż ulepszeniem lokalu jest każda zmiana podnosząca
standard zajmowanego przez najemcę lokalu.7 Przyjmując takie założenie, należałoby stwierdzić, że ulepszenia dotyczą również nakładów koniecznych. Taka teza stoi jednak w sprzeczności z założeniami wypracowanymi w judykaturze i doktrynie.
Według W. Czachórskiego rozróżniamy nakłady konieczne rozumiane jako niezbędne do utrzymania normalnego stanu rzeczy lub
7

M. Olczyk, w: Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, F. Zoll, M. Pecyna, M. Olczyk, Warszawa,
Dom Wydawniczy ABC.
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też prawidłowego z niej korzystania oraz nakłady użyteczne, które poczynione są w celu zwiększenia wartości rzeczy.8 Biorąc pod uwagę
definicje przedstawione przez W. Czachórskiego, można wysnuć wniosek, że sformułowanie ulepszenie może być traktowane jako tożsame ze zwrotem nakłady użyteczne.
Podobne rozumienie zwrotu ulepszenie może potwierdzać
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1980 r. Sąd rozstrzygając zasadność roszczenia o zwrot nakładów na wynajmowaną rzecz
zawarł w uzasadnieniu orzeczenia następujące stwierdzenie – …w przepisie tym użyte zostało jednoznaczne określenie «zwrot nakładów na
rzecz», co nie może być rozumiane inaczej jak tylko, że reguluje on
przedawnienie wszelkich nakładów, a więc zarówno koniecznych, jak
i użytecznych (ulepszających rzecz).9
Przedstawiony fragment jest potwierdzeniem tego, że Sąd Najwyższy używa zamiennie zwrotów nakłady użyteczne ze zwrotem
ulepszenia. Wynika z tego, że ulepszenie rzeczy wiąże się z poczynieniem nakładów użytecznych. Tym samym zawarte w przepisie art.
6d ustawy o ochronie praw lokatorów stwierdzenie ulepszenie
powinno być wiązane wyłącznie z nakładami użytecznymi (ulepszającymi rzecz), a nie wbrew pojawiającym się opinią nakładami koniecznymi i użytecznymi.
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest ustawą szczególną. Ma
ona na celu dogłębne uregulowanie instytucji najmu lokalu. Wobec
powyższego powinna kompletnie i dokładnie regulować kwestie
o których stanowi. Jednakże nieprecyzyjność ustawodawcy sprawia,
iż koniecznym staje się posiłkowanie ustawą kodeks cywilny, która
jest lex generalis w stosunku do lex specialis (ustawy o ochronie praw
lokatorów). Jeżeli założeniem ustawodawcy było odmienne uregulowanie zagadnienia umowy najmu lokalu ujętego w kodeksie cywilnym, to powinien wprowadzić do ustawy o ochronie praw lokatorów
precyzyjne sformułowanie zwrotu ulepszenie. Skoro tego nie uczy- nił
zasadnym byłoby posłużenie się sformułowaniem ulepszenie jakie
8
9

W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 109.
Wyrok SN z dnia 04.11.1980 r., II CR 394/80, OSNC 1981/7/134.
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wypracowała judykatura i doktryna. Kodeks cywilny rozróżnia
ulepszenia od nakładów koniecznych, gdyż zawiera dwie podstawy
prawne ich dochodzenia: art. 663 k.c. będący podstawą dochodzenia
roszczeń o nakłady konieczne i art. 676 k.c. który posługuje się pojęciem ulepszeń, przewidując zasady dochodzenia nakładów użytecznych. Nie sposób nie zauważyć pojawiającego się w tym miejscu dysonansu. Powstaje pytanie na jakiej podstawie przyjąć, że sformułowanie ulepszenia, którym posługuje się ustawodawca w ustawie
o prawach lokatorów ma obejmować nakłady konieczne i użyteczne,
podczas gdy ustawa kodeks cywilny przewiduje rozdzielenie tych
pojęć.
Wyżej przedstawioną podstawę do dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów koniecznych i nakładów ulepszających rzecz potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2001 r. Sąd stwierdził,
że enigmatyczne określenie nakłady na rzecz zawiera w sobie naprawy konieczne oraz inne ulepszenia rzeczy. Stwierdził przy tym, że
art. 663 k.c. odnosi się do nakładów koniecznych, podczas gdy art.
676 k.c. znajduje zastosowanie w przypadku dochodzenia nakładów
ulepszających rzecz.10
Podobne stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 30 grudnia 1971 r. Według niego przepis z art. 676 k.c. daje
jedynie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu poczynionych nakładów dokonywanych w celu ulepszenia rzeczy. Zwrotu kosztów związanych z nakładami koniecznymi najmujący może żądać w trakcie
trwania stosunku najmu lokalu oraz w rok po jego wygaśnięciu
(art. 677 k.c.).11
Powszechnie przyjętym jest, iż wszystko to co wykracza poza
utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym, jest nakładem użytecznym służącym ulepszeniu rzeczy. Skoro wątpliwe jest, że art. 6d
omawianej ustawy posługując się pojęciem ulepszenie ma na myśli
także nakłady konieczne, to odmówienie zwrotu kosztów z tytułu poczynionych nakładów koniecznych na lokal na podstawie tego przepisu wydaje się bezpodstawne. Przepis ten związany jest wyłącznie
10
11

Wyrok SN z dnia 11.07.2001 r., V CKN 408/00.
Wyrok SN z dnia 30.12.1971 r., III CRN 375/1.
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z rozliczeniami z tytułu nakładów użytecznych. Rozpatrywanie tego
przepisu jako związanego z nakładami użytecznymi, może być potwierdzone faktem, że ustawodawca nadał tej normie charakter ius
dispositivum w odniesieniu do lokali nie będących komunalnymi.
Z odmienną sytuacją mamy do czynienie gdy przedmiotem umowy
najmu jest lokal nie wchodzący w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. W tym przypadku strony mogą ustalić odmiennie prawa i
obowiązki wymienione a art. 6a-6e ustawy o prawach lokatorów. W
stosunku do takich lokali prawodawca dopuścił możliwość wprowadzenia postanowień dzięki którym poczynienie ulepszeń bez każdorazowej zgody wynajmującego nie zamknie drogi do skutecznego
dochodzenia zwrotu kosztów z tytułu dokonanych ulepszeń.
Wobec powyższego ten sam przepis można traktować jako normę bezwzględnie bądź względnie obowiązującą w zależności od charakteru przedmiotu najmu (własność komunalna, prywatna). Według
Woltera przepisami bezwzględnie obowiązującymi są takie, które nie
mogą być wyłączone ani ograniczone przez strony. Natomiast przepisy względnie obowiązujące stosuje się tylko wtedy, gdy strony nie
uregulowały danego stosunku prawnego w sposób odmienny, a więc
albo niczego nie postanowiły albo wprawdzie dany stosunek prawny
uregulowały ale w sposób niekompletny.12
Wyrażenie zgody wymaganej w art. 6d ustawy o ochronie
praw lokatorów na dokonywanie nakładów użytecznych w przypadku lokalu komunalnego jest uzasadnione istotą stosunku najmu takiego lokalu. Specyfiką najmu którego przedmiotem jest lokal komunalny jest zabezpieczenie podstawowych egzystencjalnych potrzeb
człowieka. Tym samym zwiększanie użyteczności lokalu przez którą
wzrasta jego standard uzasadnia konieczność uzyskania uprzedniej
zgody właściciela lokalu komunalnego. Nie można dopuścić do sytuacji w której najemca dokonuje nakładów zwiększających standard
lokalu, obciążając poniesionymi kosztami miasto. Nieco odmiennie
kształtuje się sytuacja w przypadku własności prywatnej, gdzie właściciel może aprobować wzrost standardu lokalu. Uzasadnia to fakt, że
ustawodawca nadał art. 6d ustawy charakter ius dispositivum w odniesieniu do lokali prywatnych umożliwiając stronom stosunku naj12

A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 84.
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mu odmienne uregulowanie wzajemnych rozliczeń z tytułów nakładów poczynionych w lokalu.
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 6a przewiduje obowiązki wynajmującego względem najemcy. Znalazły się w nim obowiązki, które mają głównie na celu utrzymanie lokalu w należytym
stanie, zapewniając tym samym najmującym podstawowe warunki
konieczne do ich egzystowania. Wynajmujący zobowiązany jest m.in.
do dokonywania napraw pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku, napraw lokalu i jego instalacji. W wynajętych pomieszczeniach właściciel ma obowiązek dokonywać napraw i wymiany
wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej, a także wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania czy też instalacji elektrycznej. Ponadto obciąża go między innymi wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej.
Prawodawca nie rozstrzygnął jednak sytuacji w której wynajmujący nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.
W przypadku zaniedbań w tym zakresie brak jest regulacji przewidującej możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu poczynionych nakładów koniecznych. Uchybienia obowiązkom po stronie wynajmującego lokal komunalny mogą występować częściej niż w przypadku
właściciela lokalu prywatnego, co wynika z odmiennej specyfiki
dwóch rodzajów własności: komunalnej i prywatnej. Właściciel lokalu prywatnego ma motywację ekonomiczną, by zabiegać o najemcę. Inaczej jest z właścicielem lokalu komunalnego, który nie jest
bezpośrednio nastawiony na zysk, w efekcie czego częściej można
się spotkać z nie wypełnianiem ciążących na nim obowiązków ustawowych. Istnieje potrzeba umożliwienia najmującym, którzy nie mogą liczyć na spełnienie obowiązków przez drugą stronę umowy (nieumyślność lub uporczywe działanie) skuteczne zabezpieczenie ich
praw. Broniąc tezy, iż art. 6d ustawy dotyczy jedynie nakładów użytecznych (ulepszeń), należy stwierdzić, że niniejsza ustawa nie reguluje zagadnień dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów koniecznych
na rzecz. W przypadku, gdy najemca lokalu sygnalizuje konieczność
podjęcia wymaganych działań i spotyka się z biernością wynajmującego, zasadnym wydaje się skorzystanie z rozwiązania przewidzia315
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nego w art. 663 k.c. Przepis ten stanowi, iż jeśli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw obciążających wynajmującego, bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może
wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin na dokonanie napraw po którego bezskutecznym upływie może dokonać napraw koniecznych na koszt wynajmującego.
Odnosimy się więc do rozwiązań prawnych przewidzianych
w ustawie będącej lex generalis w odniesieniu do szczegółowo ujmującej kwestie najmu lokalu, ustawy o ochronie praw lokatorów. Tym
samym najemca, który poczynił nakłady na lokal komunalny ma roszczenie o zwrot poniesionych kosztów na mocy wyżej powołanego
przepisu kodeksu cywilnego. Natomiast dochodzenie zwrotu kosztów z tytułu poczynionych nakładów użytecznych możliwe jest na
mocy art. 6d ustawy. Powstały na mocy art. 663 k.c. stosunek zobowiązaniowy, umożliwia wynajmującemu dochodzenie swych praw na
drodze sądowej bądź przedstawienia swojego roszczenia do potrącenia z wierzytelnością wynajmującego (czynsz).
Instytucja potrącenia przewidziana jest w art. 498 k.c. Przesłankami do jego zastosowania jest istnienie dwóch wierzytelności, których przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku
tej samej jakości. Obie wierzytelności muszą być wymagalne i mogą
być dochodzone przed sądem. Potrącenia dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia drugiej stronie.
Możliwość skorzystania z instytucji potrącenia potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 19 marca 1975 r., w sentencji której zamieszczono następujące stwierdzanie: Najemca, który dokonał na podstawie art. 663 k.c. koniecznych napraw lokalu na koszt wynajmującego, może potrącić swoją wierzytelność z tytułu tych napraw z wierzytelnością wynajmującego z tytułu czynszu.13
Podobny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w wyroku z 3 lipca
1997 r., w którym stwierdził, że najemca nie może zgłaszać do potrącenia z czynszem nakładów, które stanowią ulepszenie rzeczy najętej.14 W związku z powyższym można wyciągnąć wniosek, że do13
14

Uchwała SN z dnia 19.03.1975 r., III CZP 13/75, OSNC 1976/2/25.
Wyrok s. apel. z dnia 03.07.1997 r., I ACa 137/97, Apel.-Lub. 1998/2/8.
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puszczalnym jest przedstawienie do potrącenia wierzytelności z tytułu poczynionych na rzecz nakładów koniecznych.
Wydaje się, że odmowa dokonywania potrącenia kosztów poniesionych na skutek nakładów użytecznych z wierzytelnością z tytułu czynszu jest uzasadniona ze względu na ich charakter. Z takim
samym poglądem spotykamy się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
21 stycznia 1971 r., w którym stwierdza on, iż w wypadku dokonania ulepszeń rzeczy najętej, wynajmujący w myśl art. 676 k.c. może
albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą odpowiadającej im wartości,
albo żądać restytucji. Wyłączył natomiast możliwość dokonywania
potrąceń z czynszem. W przypadku gdyby dopuszczono możliwość
dokonywania potrącenia nie tylko w stosunku do nakładów koniecznych, ale również użytecznych mogłoby okazać się, że właściciel pozbawiony otrzymywania czynszu nie byłby w stanie administrować
nieruchomością i wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.15
W sytuacji, gdy najemca nie dochodził zwrotu kosztów z tytułu poczynionych nakładów w czasie trwania stosunku najmu na mocy art. 663 k.c., przysługuje mu możliwość ich zwrotu na podstawie
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu przewidzianych w art.
405 k.c. Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia to: przejście korzyści z majątku zubożonego do wzbogaconego, istnienie związku przyczynowego między zubożeniem a wzbogaceniem, a także brak podstawy prawnej wzbogacenia.
Stanowisko Sądu Najwyższego nie zawsze było jednolite w tej
materii. W orzeczeniu z dnia 4 listopada 1980 r. stwierdził, iż niedopuszczalne jest skorzystanie z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia jeśli istnieją przepisy regulujące w sposób odrębny stosunek najmu oraz kwestie rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych na rzecz.16
Z odmiennym stanowiskiem mamy do czynienia w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1973 r. W orzeczeniu tym Sąd
Najwyższy oprócz rozstrzygnięcia kwestii od kogo najemcy przysługuje zwrot korzyści na podstawie instytucji uregulowanej w art. 405
k.c. w przypadku wynajęcia lokalu osobie trzeciej dopuścił również
15
16

Wyrok SN z dnia 21.01.1971 r., II CR 605/70, OSP 1971/12/228.
Wyrok SN z dnia 04.11.1980 r., II CR 394/80 OSNC 1981/7/134.
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możliwość wzajemnych rozliczeń między wynajmującym a najemcą
na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.17
Mając na uwadze ochronę lokatorów, bliższy jest mi pogląd
przedstawiony przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 1973 r. Trudno
zgodzić się z sytuacją, iż w przypadku nie zastosowania się przez
najemcę do dyspozycji zawartych w art. 663 k.c. zostaje on pozbawiony możliwości zwrotu kosztów poniesionych na wynajęty lokal.
Po stronie wynajmującego niewątpliwie dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia. Pozostawienie w tej sytuacji najemcy bez możliwości dochodzenia swych roszczeń byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i godziłoby w założenia ustawy mającej na celu ochronę praw lokatorów.
Wprowadzeniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów Kodeksu cywilnego przyświecały słuszne założenia. W ustawie
znalazły się jednak przepisy, w których prawodawca posłużył się nie
precyzyjnymi zwrotami. Nie dookreślone sformułowania umożliwiły
podmiotom zarządzającym i administrującym lokalami wchodzącymi
w skład publicznego zasobu mieszkaniowego dokonywanie dowolnej
wykładni przepisów wyżej wymienionej ustawy. Przykładem takiego
przepisu, którego błędna interpretacja niekorzystnie wpływa na sytuację wynajmujących, jest art. 6d. W analizowanym przepisie prawodawca posłużył się zwrotem ulepszenia, nie podając jego definicji.
Jak pokazuje praktyka, podmioty stosujące ten przepis uznają, iż
w zakresie tego zwrotu mieszczą się nakłady konieczne oraz użyteczne. Tym samym na skutek nie precyzyjności ustawodawcy przepis art. 6d uniemożliwił dochodzenie zwrotu kosztów z tytułu nakładów koniecznych poczynionych na lokal komunalny, gdy ten nie zastosował się do dyspozycji zawartej w tym przepisie (wymóg uzyskania zgody). Wyjściem z sytuacji, w której najemca dokonujący nakładów koniecznych na rzecz spotyka się z odmową ich zwrotu na
mocy art. 6d ustawy, jest posiłkowanie się art. 663 k.c., który daje
podstawę najemcy do wystąpienia z roszczeniem o zwrot tych nakładów wobec podmiotu wynajmującego. W przypadku zaś roszczeń
z tytułu ulepszeń rzeczy (nakładów użytecznych) zastosowanie powi17

Wyrok SN z dnia 16.01.1973 r., II CR 652/72, OSNC 1973/12/216.
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nien mieć art. 6d omawianej ustawy. Słusznym wydaje się założenie,
iż nakłady mające jedynie na celu zwiększenie standardu lokalu komunalnego dokonane bez uprzedniej zgody właściciela nie powinny
obciążać miasta. W sytuacji gdy najemca zdecyduje się wystąpić
o zwrot nakładów koniecznych na podstawie art. 663 k.c. może skorzystać z instytucji potrącenia, którą przewiduje art. 498 k.c. W przypadku, gdyby ta droga okazała się niemożliwa (nie wypełnienie dyspozycji zawartej w art. 663 k.c.), pozostaje najemcy możliwość wystąpienia do wynajmującego z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia.
Jak wynika z analizy przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów wbrew jej ratio legis znalazły się w niej przepisy niekorzystnie
wpływające na sytuację osób wynajmujących lokal. Dopóki ustawodawca nie zdecyduje się na nowelizację ustawy i zmianę przepisów
których stosowanie w praktyce wzbudza kontrowersje i powoduje rozbieżności, najemcom pozostaje odwoływanie się do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego i dochodzenie swych praw na drodze sądowej.
Zakończenie

Każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że ustawa o najmie lokalu mieszkalnego będzie zabezpieczać jego podstawowe egzystencjalne potrzeby. Wszelkie inicjatywy ustawodawcze w tej dziedzinie
napotykają jednak na trudności związane ze zrównaniem praw i obowiązków, jakie spoczywają na najemcach i wynajmujących. Prawo
nie rozstrzygnie wszelkich wątpliwości w tej dziedzinie, ale można
oczekiwać, że w ustawie zostaną uwzględnione podstawowe zasady
współżycia społecznego. Solidarność międzyludzka nawet z trudnego prawa może uczynić narzędzie ochrony praw najuboższych,
pozostawiając jednocześnie duże możliwości indywidualnej inicjatywy w zakresie stosowania ustaw chroniących prawa lokatorów i właścicieli lokali mieszkalnych.
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J. ZABIELSKI: Wydobywanie dobra. Teologia
chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok 2006,
ss. 201.
W Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka: Wydobywanie dobra. Jest to trzeci tom w serii: Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Te informacje zaostrzają tylko apetyt na bliższe poznanie
Autora tej książki. Jest nim ks. Józef Zabielski. Jednak na próżno
Czytelnik będzie wertował kartki tej pracy w poszukiwaniu biografii
naukowej jej Twórcy. Tymczasem jest to ważny punkt wprowadzenia Czytelnika w lekturę książki, która w podtytule wskazuje na teologiczny charakter jej treści: Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Kim jest Autor – teolog, który podjął się tak ważnej misji naukowej dla współczesnego Kościoła, jaką jest stworzenie teologicznej wizji chrześcijańskiego miłosierdzia? W spisie bibliograficznym,
obok dokumentów Kościoła i tekstów patrystycznych (czy nie należało jednak zachować kolejności chronologicznej źródeł?) została
umieszczona literatura przedmiotu. Właśnie w tej części bibliografii
Czytelnik znajdzie 16 pozycji, przy których widnieje nazwisko Autora książki. Z przeglądu umieszczonych tam dzieł można się zorientować, że ks. J. Zabielski zajmuje się problematyką chrześcijańskiego
miłosierdzia od dawna, gdyż pierwsza chronologicznie pozycja tego
Autora: Kult Miłosierdzia Bożego w ujęciu ks. Michała Sopoćko (notabene nazwiska w języku polskim można odmieniać) jest datowana
na rok 1978, a ostatnim w rankingu chronologicznym jest artykuł:
Postawa – cnota miłosierdzia jako problem i zadanie współczesnej
edukacji, który ukazał się w dziele zbiorowym: Miłosierdzie jako
wartość w języku współczesnej edukacji, wydanym w Poznaniu w 2004
roku. Dużo cennej wiedzy na temat zainteresowań teologicznych Autora dostarczają same tytuły jego prac umieszczonych w „Bibliografii”. Osiem z nich bezpośrednio odnosi się do problematyki miłosierdzia, a drugie osiem oscyluje wokół tematów wyraźnie wskazujących na profil teologii, jaką uprawia Autor recenzowanego dzieła.
Ostatecznie Czytelnik dowiaduje się, że ks. J. Zabielski jest z wy331
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kształcenia moralistą, o czym świadczy podtytuł jego książki z 1999
roku: Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologicznomoralne.
Z tą podstawową wiedzą o Autorze można rozpocząć lekturę
książki. Ks. J. Zabielski zaczyna swoją refleksję teologiczną od ukazania miłosierdzia Boga w kontekście biblijno-dogmatyczno-moralnym; atrybut miłosierdzia nazywa bowiem objawioną prawdą wiary
i zobowiązującym wzorem (rozdział I). Odpowiedź na podstawowe
pytanie: jak ukazane zostało miłosierdzie w Starym Testamencie? –
wymaga odwołania się do teologii biblijnej. Autor sięgnął do prac
znanych biblistów polskich, jak np.: K. Romaniuka, S. Grzybka,
J. Homerskiego, a także do dzieł autorów zagranicznych i na kanwie
ich twórczych myśli omówił najpierw zagadnienie miłosierdzia jako
przymiotu Boga, a następnie swoją refleksję skierował na miłosierdzie Boga w doświadczeniu ludu Starego Przymierza (punkt 1). Miłosierdzie Boże jest, według Autora, prawdą objawioną i nie podlega
dyskusji, natomiast doświadczenie miłosierdzia wymaga prześledzenia dziejów narodu izraelskiego, który poprzez dzieła zbawcze doświadczał Bożego miłosierdzia (s. 22). W refleksji na ten temat Autor
nie posługuje się jednak egzegezą biblijną, ale sięga do twórczości
sługi Bożego M. Sopoćki. Ten zabieg formalnie jest dopuszczalny,
ale merytorycznie nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Miłosierdzie Boże w doświadczeniu człowieka Starego Przymierza pozostaje
zatem tajemnicą, której zrozumienia można szukać w Objawieniu Nowego Testamentu (punkt 2).
Na pierwszym miejscu znalazło się w tej części orędzie mesjańskie Chrystusa o miłosierdziu Bożym, a na drugim miejscu objawienie Bożego miłosierdzia w Osobie i czynach Jezusa Chrystusa.
W tej refleksji obok literatury biblijnej (polskiej i zagranicznej),
dogmatycznej i moralnej, Autor ubogacił swoją myśl teologiczną
o dzieła M. Sopoćki, a przede wszystkim często odwoływał się do
nauczania Jana Pawła II. Owocem przeprowadzonych badań teologicznych w tej części jest skondensowana wizja miłosierdzia Bożego, która swoje apogeum osiąga w Misterium Paschalnym. Z tego
„szczytu” Autor „spogląda” na miłosierdzie Boże objawione w Maryi i przez Maryję (punkt 3), ale swój wzrok kieruje też na miłosier332
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dzie Boże w objawieniach prywatnych (punkt 4). W analizie tych ostatnich Autor ograniczył się do dwudziestego wieku (s. 48), oczywiście najwięcej miejsca poświęcając objawieniom s. Marii Faustyny Heleny Kowalskiej. Na koniec rozdziału ks. J. Zabielski dokonał
podsumowania, które nie tylko streszcza przeprowadzoną refleksję,
ale nadto wprowadza w kolejną porcję teologicznych zagadnień oscylujących wokół miłosierdzia chrześcijańskiego (s. 54).
Rozdział drugi został zatytułowany: „Koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia”. W punkcie pierwszym tego rozdziału Autor
przedstawia rozumienie miłosierdzia i jego naturę powracając do
biblijnych wątków najpierw Starego a potem Nowego Przymierza. W
tym momencie wyjaśnia się przyczyna „niedosytu” treści biblij- nych
pierwszego rozdziału. Autor pozostawił znamienitą część bib- lijnych
korzeni idei miłosierdzia do rozważania przy tworzeniu „mo- delu”
chrześcijańskiego miłosierdzia. Zabieg ten jest ciekawy, ale może
być też niebezpieczny, gdyż trudno jest oddzielić to, co należy do
objawionej prawdy od tego, co stanowi „ideę” miłosierdzia. W tej
części Autor analizuje również rozumienie i praktykę miłosierdzia
w perspektywie historycznej kończąc swoją refleksję w tym punkcie
na omówieniu miłosierdzia jako „wydarzenia miłości miłosiernej” –
koncepcji personalistycznej. W tej części Czytelnik zostaje więc „przeprowadzony” przez wiedzę biblijną, historyczną i na koniec staje się
uczniem personalistów.
W drugim punkcie tego rozdziału pojawiają się atrybuty chrześcijańskiego miłosierdzia. Autor omawia po kolei następujące zagadnienia: współuczestnictwo w dobru osoby; wzajemność doświadczenia dobra osoby; aksjologiczne zrównanie osób; wierność osobie. Tak
jak w pierwszym rozdziale, tak i tutaj Autor zreasumował na końcu
swoją refleksję i zapowiedział kolejną część swojej pracy. Jest nią
trzeci rozdział zatytułowany: „Miłosierdzie jako normatyw chrześcijańskiego życia”. Normatyw, czyli miara, norma, domaga się fundamentu, albo jak chce Autor „źródeł”, do których zalicza on: godność
i dobro osoby; objawioną wolę Bożą i warunki dostąpienia miłosierdzia Bożego. W punkcie drugim Autor koncentruje swoją uwagę na
rodzajach zobowiązań wobec miłosierdzia i na koniec przedstawia
podmiot i przedmiot normatywu miłosierdzia.
333
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Oceniając książkę pod kątem pastoralnym, najbardziej intrygującym wydaje się rozdział IV, w którym Autor ukazuje urzeczywistnianie chrześcijańskiego miłosierdzia we współczesnym świecie.
Innymi słowy Czytelnik może się spodziewać, że otrzyma konkretne
wskazania dla praktycznego zrealizowania „modelu teoretycznego”
miłosierdzia chrześcijańskiego. W rankingu najważniejszych problemów, związanych z urzeczywistnianiem chrześcijańskiego miłosierdzia, na pierwszym miejscu powinna zostać umieszczona według
Autora ambiwalencja postaw wobec miłosierdzia (punkt 1). Po omówieniu deprawacji miłosierdzia i ukazaniu „głodu” miłosierdzia u człowieka współczesnego, ks. J. Zabielski przechodzi do analizy pozytywnej ukazując rodzaje miłosiernej posługi we współczesnym świecie (punkt 2), a następnie zwracając uwagę na formy realizacji posługi miłosierdzia (punkt 3).
Ks. J. Zabielski, analizując rodzaje miłosiernej posługi, nazywa ją specyficzną czynnością społeczną, na którą składają się dwa
zespoły działań: jeden zmierza do przekazywania idei chrześcijańskiego miłosierdzia, drugi zaś dotyczy świadczenia płynącej z tej idei
pomocy w aktualnej sytuacji życiowej (s. 152). Ten drugi zespół
działań bezpośrednio dotyczy posługi charytatywnej Kościoła.
W pozycjach literatury przedmiotowej tej książki znalazły się dzieła
pastoralistów polskich, którzy poświęcili swoją uwagę tej funkcji
zbawczej Kościoła, jak np.: W. Przygoda, J. Wal, F. Woronowski.
Jednak Autor tylko zasygnalizował tę literaturę pastoralną w treści
punktu trzeciego: „Formy realizacji posługi miłosierdzia”. Oczywiście nie jest to zarzut, ani tym bardziej krytyka, ale raczej zwrócenie
uwagi na zbyt daleko posuniętą specjalizację teologii, która często
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia dialog i współpracę naukową. Tymczasem pastoralista może się bardzo dużo nauczyć od moralisty, ale dobrze jest też, gdy moralista zgodzi się na pobieranie
lekcji w szkole pastoralnej.
Książka ks. J. Zabielskiego jest dobrą szkołą teologiczną i każdy, kto zechce się zabrać za jej lekturę nie będzie zawiedziony. Dobrze ułożony plan, konsekwencja metodologiczna i „żywy” język ułatwiają Czytelnikowi zapoznanie się z bogactwem treści teologicznych,
a po jej lekturze pozostaje przekonanie, że na płaszczyźnie pastoral334
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nej miłosierdzie ściśle wiąże się z życiem całego Ludu Bożego i poszczególnych jego członków, ukazując przez to jego wartość i znaczenie dla całej ludzkości (s. 181). Na końcu należy też pochwalić
praktyczne zamierzenie Autora, który lekcję teologiczną o chrześcijańskim miłosierdziu zatytułował: „Wydobywanie dobra”. Miłosierdzie jest bowiem wydobywaniem dobra przede wszystkim z człowieka, ale może też być wydobywaniem „dobra” z dobrze napisanej książki teologicznej.
Ks. Edmund Robek SAC
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