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WSTĘP

Kolejny już 32 numer „Warszawskich Studiów Pastoralnych” ukazuje 
się w roku 2016 obchodzonym w Kościele w perspektywie ogłoszo-
nego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Temat Miłosier-
dzia Bożego szczególnie w tym roku musi być głównym motywem 
przewodnim przepowiadania Kościoła. Miłosierdzie powinno być  
kwintesencją sakramentalnej praktyki, zwłaszcza sakramentu pokuty 
i pojednania, ale też Eucharystii, ustanowionej przecież na przeba-
czenie grzechów, nie zaś jako nagroda dla doskonałych chrześcijan 
czy tych, którzy się za takich uważają1. 

Materiały zamieszczone w niniejszym numerze podzielone zostały 
na pięć części i jak zawsze poruszają różnorodną problematykę. Od-
dając do Państwa rąk najnowszy numer naszego periodyku ufamy, 
że tematyka poruszana w atykułach będzie interesująca i inspirująca 
w pracy duszpasterskiej i naukowej.

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

Redakcja

 1 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 47.
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Ks. Sylwester Robak
Jędrzejów

CNOTY TEOLOGICZNE I SAKRAMENTY 
W DOŚWIADCZENIU CIERPIENIA 

ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ
The theological virtues and the sacraments in the experience of suffering 

of St. Faustyna Kowalska

Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne 
cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie po-
czytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pe-
wien jestem, że mocen jest ustrzec mój 
depozyt aż do owego dnia

2 Tm 1, 12

Wstęp

Według Międzynarodowej Organizacji Badania Bólu, „ból jest to 
nieprzyjemne doświadczenie czuciowe i emocjonalne, związane z rze-
czywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane 
jako takie uszkodzenie”1. Ból to w istocie nieprzyjemny stan fizyczny. 
Linia podziału bólu przebiega pomiędzy bólem czysto fizjologicznym 
i bólem natury psychicznej; duchowy ból zwykło się określać mianem 
cierpienia2.

Centralnym elementem rozmaitych koncepcji myślowych oraz 
wskazań przekazywanych człowiekowi przez wielkie postacie religii, 

 1 C. Saint-Maurice, A. Muller, J. Meynadier, Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, 
tłum. B. Delorme, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa 1998, s. 16.
 2 Por. J. Didier, Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Wydawnictwo Książnica, Katowice 
1992, s. 43.

Teologia  i sakramenty
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była zwykle nauka  o sensie bólu i cierpienia. To na niej bazowały 
wszelkiego rodzaju instruktaże zalecające, by należycie cierpienie 
potraktować – aby właściwie je znosić lub likwidować3. „Możemy cier-
pieniu się «oddać» albo mu się opierać, możemy je «wytrzymywać», 
«znosić» po prostu «cierpieć», możemy się też nim «rozkoszować»”4. 
„Jeśli rozejrzymy się w historii, to zauważymy wiele sposobów zacho-
wania się wobec cierpienia. Dostrzegamy drogę uprzedmiotowienia 
cierpienia i rezygnacji, względnie aktywnego znoszenia go; drogę 
hedonistycznej ucieczki przed cierpieniem; drogę przytępienia cier-
pienia aż do [zupełnej] apatii; drogę tłumaczenia cierpienia oraz 
jego iluzjonistycznej negacji; drogę usprawiedliwiania wszelkiego 
cierpienia – jako kary; wreszcie drogę najwspanialszą i najbardziej 
[z wszystkich] powikłaną, [ukazaną w] chrześcijańskiej nauce o cier-
pieniu: drogę błogiego cierpienia i dokonującego się w cierpieniu 
wyzwolenia od niego dzięki miłosiernej miłości Boga, «królewską 
drogę krzyża»”5.

Współczesny świat zdaje się dalece zbaczać z tego iście niebiań-
skiego traktu, do granic absurdu promując postawy hedoniczne. 
Samo unikanie bólu i cierpienia przestaje już wystarczać, warunkiem 
sine qua non szczęścia są dziś przyjemności i rozkosze ziemskie, 
stanowiące zarazem najwyższe dobro, jak też główne motywatory 
ludzkiego postępowania, mające coraz mniej wspólnego z regułami 
moralnymi, a tym samym z właściwie pojętą miłością.

Hedonizm dla większości przedstawicieli gatunku ludzkiego pla-
suje się na szczycie aksjosfery, stając się coraz bardziej kategorycznym 
imperatywem etycznym, natomiast znaczenie cierpienia z biegiem 
czasu zatraca swój status ontyczny, a przecież wszystkie cierpienia 
i bóle stworzeń mają pewien sens, przynajmniej jakiś sens obiektywny. 
Najbardziej zaś formalnym i najogólniejszym pojęciem nadrzędnym, 
którym można objąć wszelkie cierpienie (od wrażenia bólu aż do 

 3 Por. M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 
1994, s. 3.
 4 Tamże, s. 5.
 5 Tamże, s. 30-31.
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metafizyczno-religijnej rozpaczy) jest – jak mi się wydaje – pojęcie 
ofiary. Jedynie wtedy, gdy fakt bólu i cierpienia umieści się w świetle idei 
ofiary, jak to wpierw w historii uczyniło w sposób najbardziej zdecydo-
wany chrześcijaństwo głosząc ideę zrodzonego z miłości, dobrowolnego, 
zastępczego ofiarnego cierpienia samego Boga w Chrystusie, możliwe 
jest – być może – przybliżenie się do głębszej teodycei cierpienia6. 

Trudno bowiem wyabstrahować cierpienie od konkretnej jed-
nostki przeżywającej je w celu uchwycenia jego natury. Wszelkie 
próby zdefiniowania zaczynają się na destylacji, kończą zaś na de-
formacji istoty rzeczy7.

Każda jednak ofiara jest zwykle ofiarą dla czegoś. I właśnie owo dla 
zawsze wskazuje na wartość wyższego rzędu. Na tym właśnie polega 
ontologia cierpienia: „dobro niższego porządku zostaje poświęcone 
dla dobra porządku wyższego”8.

Św. Siostra Faustyna Kowalska doskonale zdaje sobie z tego sprawę 
już od wczesnej młodości. W życiu jednej z największych i najbardziej 
znanych Świętych dokonało się misterium cierpienia, zmieniając jej 
życie i objawiając bliskość Chrystusa. Ta skromna zakonnica wybrana 
została do głoszenia Bożego Miłosierdzia całej ludzkości. Jej Dzienni-
czek stanowi przejmujący zapis wzlotów oraz ciemności duszy, będąc 
zarazem świadectwem wiary trudnej i niezłomnej, a przeto pewnej.

Doświadczenie duchowe św. Faustyny było zatem z jednej strony 
przesycone cierpieniem zarówno fizycznym jak i  psychicznym, 
a z drugiej strony ona sama w swoim życiu od bólu nie uciekała, ale 
dzięki głębokiemu życiu duchowemu odnajdywała w nim najwyższy 
sens życia w zjednoczeniu z Chrystusem. Niewątpliwie, owo zjedno-
czenie nie było prostym skutkiem przyjęcia cierpienia. Cierpienie 
samo w sobie nie posiada mocy sakramentalnej. Niemniej jednak 
Chrystus w swojej kenozie wszedł w przestrzeń ludzkiego cierpienia 
aż do ostatecznych granic, co sprawiło, że przestrzeń ta stała się 

 6 Tamże, s. 6-12.
 7 Por. V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, tłum. M. Bie-
lawski, Kraków 2009, s. 7.
 8 M. Scheler, dz. cyt., s. 13.
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potencjalnym miejscem spotkania i zjednoczenia. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę analizy związku przeżywania cierpienia i zjednoczenia 
z Bogiem w kontekście środków umożliwiających i prowadzących do 
tegoż zjednoczenia, którymi są sakramenty i cnoty teologalne. Tezą 
artykułu jest zatem intuicja, która mówi, że przeżywanie duchowo-
ści, której rdzeniem są sakramenty i cnoty teologalne, prowadzące 
do zjednoczenia z Chrystusem, może prowadzić do zrozumienia 
i odnalezienia sensu ludzkiego cierpienia, które Chrystus wypełnił 
swoją obecnością w akcie zbawienia.

Wiara, nadzieja i miłość źródłem ufności
Katechizm Kościoła Katolickiego kładzie nacisk na fakt, iż fundamen-
tem życia religijnego chrześcijanina są (opisane w Hymnie o miłości) 
wspomniane cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość), które pobu-
dzają, kształtują i charakteryzują moralnie dodatnie funkcjonowa-
nie chrześcijanina, ożywiając pozostałe cnoty pozytywne. Wszelkie 
bowiem cnoty wszczepione są każdej ludzkiej jednostce przez Boga, 
uzdalniając człowieka jako stworzenie do godnego reprezentowa-
nia Stwórcy i osiągnięcia nagrody w postaci życia wiecznego. (por. 
1 Kor 13)9.

Teologiczna cnota wiary jest darem Bożym i stanowi odpowiedź 
człowieka na Słowo Boże, które jest mu głoszone i które mu oznaj-
mia wolę Boga. W istocie wiara to kreatywny akt Boga w człowieku. 
W akcie wiary człowiek ufa Jezusowi Chrystusowi, jako Bożemu 
Słowu, otwierając się na działanie Boga10.

Życie Siostry Faustyny Kowalskiej stanowi wzorcową odpowiedź 
na Boże wezwanie. Wielokrotnie prosiła ona Chrystusa o pomnoże-
nie daru wiary, aby móc wytrwać w trudnościach i cierpieniach co-
dzienności: „Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, 

 9 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002, [dalej: KKK], 
nr 1813.
 10 H. Witczyk (red.), Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 
lat nadziei, Kielce 2000, s. 753-755. 
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bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem 
ludzkim, ale duchem” 11.

W Dzienniczku Sekretarka Bożego Miłosierdzia zanotowała słowa, 
które podyktował jej Chrystus: „Pragnę, ażeby było w was więcej 
wiary w obecnych chwilach. Jak wielką mi radość sprawia wierność 
Mojej oblubienicy w rzeczach najmniejszych”. (Dz. 352). Św. Faustyna 
była w pełni świadoma faktu, że gdyby nie cnota wiary, jaką została 
obdarzona przez Stwórcę, jej życie byłoby zbiorem dramatycznych 
wydarzeń – jedną wielką tragedią. Wiara, która jest źródłem wszel-
kiej ufności pozwalała Apostołce Bożego Miłosierdzia zdobywać 
moc do znoszenia codziennych cierpień. Dzięki niej przezwyciężała 
pomówienia i posądzenia ze strony przełożonych oraz współsióstr 
o herezję i marzycielstwo (Dz. 125).

Doświadczenie Boga przeżywane i opisywane przez Siostrę Fau-
stynę obejmuje paralelnie dwie rzeczywistości – ludzką i tę, która 
pełni zasadniczą rolę w mistycznym zjednoczeniu człowieka z Bo-
giem, tj. Boską (dostępną jedynie za pośrednictwem wiary). Siostra 
nie prowadziła żadnych refleksji teologicznych na temat cnoty wiary, 
leż wiarą żyła. Wiara stanowiła dla niej fundamentalne doświad-
czenie na drodze zjednoczenia się z Bogiem, była dla niej jedynym 
środkiem poznania Boga, dając temu doświadczeniu pierwszeństwo 
przed wszelkim innym poznaniem, a znajdowała wyraz w całkowitej 
ufności wobec Boga12.

Chrystus obdarzył swą uczennicę szczególną łaską nadprzyrodzo-
nej cnoty wiary, która oczyszczała jej zmysłowe pojmowanie Boga 
i przez cierpienie prowadziła do poznania Go w mistycznej kon-
templacji, dzięki czemu potrafiła ona dostrzec wielkie i wspaniałe 
sprawy Boże w szarej codzienności. Wiara pomagała jej przyjąć każde 
cierpienie jako dar potrzebny do rozwoju duchowego i przylgnięcia 

 11 Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy 
mojej, Kraków 2008, s. 170.
 12 J. Machniak, Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. Siostry 
Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Wydawnictwo 
Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1999, s. 169.
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do Boga: „Pragnę żyć duchem wiary, przyjmuję wszystko, co mnie 
spotka, że mi to podaje miłująca wola Boża, która szczerze pragnie 
mojego szczęścia, a więc przyjmę wszystko, co mi Bóg ześle, z pod-
daniem i wdzięcznością, nie zważając na głos natury, ani podszepty 
miłości własnej” (Dz. 1549).

Wiara wspomagała św. Faustynę do wypełniania woli Boga. Zgod-
nie z tym, co mówi św. Paweł Apostoł: „Wiara rodzi się z tego, co się 
słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Siostra 
Faustyna często słyszała głoszone Słowo Boże, każdorazowo odpo-
wiadając żywą wiarą i zaufaniem w płynącą ze Słowa moc: „Wierzę, 
wierzę i jeszcze raz wierzę w Ciebie, Boga w Trójcy Świętej Jedynego, 
Ojca, Syna i Ducha Świętego i we wszystkie prawdy, które mi Koś-
ciół Twój święty do wierzenia podaje” (Dz. 1558). Często modliła się 
o umocnienie w niej tej cnoty, podkreślając że wiara utrzymuje duszę 
na wyżynach: „O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara 
żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przezna-
cza miejsce dla niej właściwe – to jest ostatnie”.(Dz.210) Była dla niej 
wiara drogowskazem i swoistym weryfikatorem, pozwalającym rozpo-
znać tajemniczą obecność Boga zasłaniającego się kapłanem; potrafiła 
dostrzec Go w słowach, wypowiadanych przez spowiednika: „Dziś 
w spowiedzi świętej przemówił Pan Jezus do mnie przez usta pewnego 
kapłana. (…) zrozumiałam, iż Pan przez niego mówi, a on niewiele so-
bie zdaje z tego sprawę. O święta tajemnico, jak wielkie skarby w sobie 
zawierasz. O wiaro święta, drogowskazie mój” ( Dz. 763).

Wszelkie mistyczne doznania Faustyny utwierdzały jej wiarę, 
dzięki czemu gotowa była przyjąć łaskę trwania w cierpieniu, które 
przyjmowała z wielką pokorą i ufnością; wierzyła bowiem słowom 
Chrystusa, a ufność tę każdorazowo potwierdzała poprzez mocne 
przylgnięcie do krzyża boleści, i do Jezusa.

Dojrzała wiara w obecność Trójjedynego i żywego Boga znajdowała 
u krakowskiej Mistyczki wyraz w częstym zawołaniu: Jezu, ufam To-
bie. Była pewna, że cnota wiary pomaga jej zjednoczyć się z Boskim 
Oblubieńcem, miała przy tym świadomość, że pełne zjednoczenie 
i widzenie Boga twarzą w twarz możliwe będzie dopiero po śmierci 
ciała (Dz 771).
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Podobnie, jak wiara, tak i cnota nadziei w życiu duchowym Siostry 
Faustyny odgrywała istotną rolę, i mimo że nadzieja (jako wymyka-
jąca się możliwości ścisłego zdefiniowania) nie jest rzeczywistością 
materialną, odnosi się bowiem do tego, czego jeszcze nie ma, ma ona 
dla Faustyny znaczenie zasadnicze13.

Katechizm Kościoła Katolickiego określa cnotę nadziei jako „ufne 
oczekiwanie błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania 
Boga; jest [ona] także lękiem przed obrażaniem miłości Bożej i spo-
wodowaniem kary”14. 

Źródłem chrześcijańskiej nadziei jest Bóg. To w Nim chrześcijanin 
powinien pokładać ufność i powierzając się Jego zbawczemu działa-
niu oczekiwać paruzji – Jego ponownego przyjścia. Tak właśnie żyła 
Siostra Faustyna. Była przekonana, że kto powołany jest do wyższego 
stopnia chwały niebieskiej, temu przypada w udziale powinność cier-
pienia na tym świecie. W chwilach fizycznych i duchowych udręk 
pokładała całą nadzieję w Chrystusie. Zaufanie Mu i poddanie się 
Jego świętej woli w połączeniu ze świadomością, że cierpienie ma 
swój kres, pozwalały jej przetrwać wielkie trudności, cierpliwość 
zaś uczyła ją znosić utrapienia wytrwale i w milczeniu, nadzieja zaś 
umacniała ją w postanowieniach i dźwiganiu krzyża z Chrystusem. 
Była dlań swoistą odpowiedzią na cierpienie15.

Myśl o niebie i o Jezusie przysparzała jej wiele radości w cierpie-
niu, jak również tej z męczeństwa płynącej: Kiedy wiele cierpimy, 
mamy wielką sposobność okazać Bogu swą miłość, a gdy nie cierpimy 
nic – to miłość nasza nie jest ani wielka, ani czysta… Możemy dojść 
za łaską Bożą do tego, że cierpienie dla nas zmieni się w rozkosz, bo 
miłość umie takie rzeczy działać w duszach czystych16.

W Dzienniczku zapisała, że siłą, która trzyma ją przy życiu jest 
nadzieja, która polega na zaufaniu Bogu: „Czuję w sobie siłę większą 

 13 S. Moysa, Teraz zaś trwają te trzy, Warszawa 1986, s. 128.
 14 KKK, nr 2090.
 15 Por. M. Czekański (oprac.), Święta Faustyna o cierpieniu, Wydawnictwo M, 
Kraków 2000, s. 37-38.
 16 Por. Tamże.
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niż ludzką, czuję odwagę i siłę przez łaskę, która we mnie mieszka. 
Rozumiem dusze, które cierpią przeciw nadziei, ponieważ doświad-
czyłam na sobie tego ognia. Jednak Bóg nie da [cierpieć] ponad siły. 
Często żyłam nadzieją przeciw nadziei i posunęłam swoją nadzieję do 
zupełnego zaufania Bogu. Niech się stanie ze mną to, co postanowił 
od wieków” (Dz. 386).

Nadzieja ma swoje przejawy w oczekiwaniu, wytrwałości i nieza-
wodności. Takie też było życie Siostry Faustyny. Stanowiło ono nie-
ustanne oczekiwanie na pełne zjednoczenie z Boskim Oblubieńcem. 
Uczennicę Jezusa cechowała również wytrwałość, szczególnie w chwi-
lach prób wiary, pomówień ze strony współsióstr, jak też podczas in-
nych bolączek i cierpień. W takich momentach żyła ufnością w słowo 
Jezusa: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22).

Niezawodność w nadziei u św. Faustyny jest żywym przykładem 
prawdziwości słów zawartych w Liście do Rzymian św. Pawła Apo-
stoła: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” 
(Rz 5, 5).

Jak widać ściśle wiąże się nadzieja z miłością, która stanowi ukoro-
nowanie pozostałych cnót teologalnych: „Tak więc trwają wiara, na-
dzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13, 13).

Miłość jest cnotą, która usposabia człowieka do czynów heroicz-
nych, zarówno w realizacji dobra, jak również (na drodze negatyw-
nej) w walce ze złem. Przed wierzącymi otwiera realną perspektywę 
bohaterskiej wielkoduszności. Stanowi ponadto natchnienie i moc do 
realizowania drogi czystości doskonałej. Miłość ożywia wiarę, prze-
kazując jej właściwy sobie dynamizm. Jest także nośnikiem atmosfery 
ciepła oraz intymności. Ożywia i umacnia pozostałe cnoty teologalne, 
czyniąc je niezawodnymi. Wiąże bowiem i zespala w sobie wszystko, 
co zawiera znamię doskonałości, i co jest konieczne do jej osiągnięcia. 
Bez miłości nie ma, i nie może być mowy o życiu prawdziwie dobrym, 
na wskroś cnotliwym, a więc życiu chrześcijańskim w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Cnota miłości jest skłonnością właściwą osobie, 
która swoje działania ukierunkowuje na dobro i na odbiór bytów 
stworzonych do kochania. Bóg zaś, jako Największa Miłość stanowi 
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Praprzyczynę wszechrzeczy powołanych do istnienia z miłości i do 
miłości. On stwarza z miłości; jest więc ona najpotężniejszą siłą, ma-
jącą w sobie moc kreacji i bycia-dla…; im stworzenie doskonalsze, tym 
więcej ma w sobie potencji miłości, gotowej do urzeczywistnienia. Im 
więcej miłości, tym większa emanacja pozostałych cnót. Najpełniej 
jednak swą miłość do stworzenia objawił Bóg w Jezusie Chrystusie17.

Życie św. Faustyny było przepełnione cnotą miłości zarówno do 
Boga, jak i do człowieka. W Dzienniczku zapisała: „Miłość czysta 
zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią ją trudności ani przeciw-
ności; jak miłość [jest] mocna [mimo] wielkich trudności – tak też jest 
wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, że by 
się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze 
rzeczy czynić z wielkiej miłości – miłość i zawsze miłość” (Dz. 140).

Miłość do Stwórcy dla Siostry Faustyny była czymś najważniej-
szym i stanowiła wartość nieprzemijającą. Wyraziła to słowami: „I dał 
mi Bóg poznać jedną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną 
wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość – 
i z jednym aktem czystej miłości Bożej, nie może iść nic w porów-
nanie” (Dz. 778).

Cnota miłości wewnętrznie rozpalała Mistyczkę z Krakowa, po-
wodując, że pragnęła ona kochać Boga tak, jak nikt Go nie kochał na 
Ziemi (Dz. 296), nawet, gdyby miłość ta miała być okupiona wielkim 
cierpieniem.

Miłość była dla niej siłą, której nikt nie zdoła powstrzymać: „Ro-
zumiem teraz, że nic mi tamy nie może położyć w miłości ku Tobie, 
Jezu – ani cierpienie, ani przeciwności, ani ogień, ani miecz, ani 
śmierć sama. Czuję się silniejsza ponad to wszystko. Nic nie pójdzie 
w porównanie z miłością. Widzę, że rzeczy najdrobniejsze, speł-
nione przez duszę szczerze kochającą Boga, mają niesłychaną wartość 
w oczach Jego świętych” (Dz. 340). Niewątpliwie wzmagający się ból 
„opłaca się” tylko wtedy, gdy w miłości, w rosnącej i osiągającej coraz 
wyższy poziom miłości ofiarnej, wyzwala również uczucia tajonej 

 17 Por. H. Witczyk (red.), dz. cyt., s. 451. 
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szczęśliwości, które wynagradzają wszystkie wzrastające bóle i [po-
zwalają] rdzeniowi duszy znaleźć się ponad nimi”18.

Dla Imienia Jezus Faustyna gotowa jest znieść największe cier-
pienia; w cierpieniu i miłości jednoczy się z Jezusem. One likwidują 
istniejącą między Stwórcą a stworzeniem przepaść: „Zaufałam Bogu 
i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego świętą wolę; niech czyni 
ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę” (Dz. 589).

Mistyczne doświadczenia Siostry przyczyniły się do jej wewnętrz-
nej przemiany przejawiającej się w nabywaniu pełni pokoju, wyzbyciu 
napięcia, pogłębieniu wewnętrznej radości. Na szczególną uwagę 
zasługują wymykające się wszelkim standardowym kategoryzacjom 
cierpienia stygmatyczne, które przeszywają ją na wskroś – zarówno 
jej duszę, jak i ciało.19 W dwudziestym czwartym dniu lutego 1937 r. 
napisała: „Dziś w czasie Mszy świętej widzę Jezusa konającego, cier-
pienia Pana przeszywają moją duszę i ciało, choć w sposób niewi-
dzialny, ale ból jest wielki, trwa bardzo krótko” (Dz. 976).

Faustyna doświadcza w sobie udręk innych ludzi, które to cierpie-
nie składa za nich w ofierze. Odczuwa ogromny ból, gdy patrzy na 
cierpienia bliźnich, co wręcz wyniszcza ją fizycznie20.

W obliczu ogromu cierpienia stwierdza ona, że „życie jest śmiercią 
ustawiczną, bolesną i straszną” (Dz. 856). Wskutek radości zbliża-
nia się do Boga, nabiera wielkiego dystansu do spraw tego świata, 
znajdując odpocznienie jedynie wówczas, gdy jest z Nim złączona; 
wszystko inne ją męczy. Jezus zaś zbliża Faustynę do siebie, dając jej 
zakosztować swej męki. Autorka „Dzienniczka pisze: Podzieliłam 
gorzkość męki, którą była przepełniona dusza Jego” (872). Przeżycia 
cierpienia  Mistyczki były tak wielkie, że momentami była pewna, że 
nie podoła w dalszej walce o życie. Zali się więc samemu Mistrzowi 
cierpienia „O Jezu, nie myślałam, aby tego rodzaju cierpienie istnieć 
mogło” (1558). Dusza jej bywa przeniknięta cierpieniem Pana, wi-
dzi w najdrobniejszych szczegółach rozmaite etapy Męki Pańskiej. 

 18 M. Scheler, dz, cyt., s. 29-30.
 19 W. Rebeta, Misterium cierpienia świętej Faustyny, Lublin 2014, s. 101-107.
 20 Cyt za: Tenże, s. 130.
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Doświadcza duchowej łączności w bólu Jezusa z powodu grzechu 
ludzkiego. Jej cierpienie jest niejako podwójne: odczuwa cierpienia 
w sobie, które dodatkowo spotęgowane są świadomością, że cierpi jej 
ukochany i niewinny Zbawiciel: „Nawet gdyby te męki mnie samej 
dotyczyły, to bym mniej cierpiała, ale kiedy patrzę na Tego, którego 
ukochało całą mocą serce moje, że On cierpi, (…) serce moje, rozpada 
się w miłości i goryczy” (Dz. 1054).

Specyfiką cierpień stygmatycznych w odróżnieniu od tych, które 
dają się zakwalifikować jako czysto fizyczne lub duchowe, jest ich do-
głębne odczuwanie w obu wymiarach życia: cielesnym i duchowym. 
Są one tak straszne, że bez specjalnej łaski Bożej są nie do zniesienia. 
Fakt istnienia stygmatów pozbawionych oznak zewnętrznych wcale 
cierpienia nie pomniejsza21.

Faustyna cierpiąc okazuje miłość Boga i bliźniego, jej cierpienie 
łączy się z miłością, ból przeplata z radością uświęcając Siostrę – 
podobnie, jak czynią to sakramenty, będące wyraźnymi znakami 
Bożej łaski.

Sakramenty – pierwszą pomocą w cierpieniu
W ciągu wieków Kościół katolicki uznał siedem skutecznych znaków 
łaski sakramentalnej, do których należą: chrzest, bierzmowanie, Eu-
charystia, sakrament pokuty i pojednania, namaszczenie chorych, 
małżeństwo i kapłaństwo. Każdy z nich ma na celu uświęcenie czło-
wieka, budowanie w nim mistycznego Ciała Chrystusa, a przede 
wszystkim oddanie czci Bogu22.

Pierwsze zetknięcie się Faustyny z tymi Darami Ducha Świę-
tego miało miejsce podczas jej chrztu świętego w 27 dniu sierpnia 
1905 r, udzielonego w kościele parafialnym w Świnicach Warckich 
przez ks. Józefa Chodyńskiego. Wzmianki dotyczące sakramentu 
chrztu w Dzienniczku są nieliczne i najczęściej przybierają formę 
dziękczynną:

 21 Por. Tamże, s. 134.
 22 Por. H. Witczyk (red.), dz. cyt., s. 654 – 656.
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„Dzięki Ci, Boże za chrzest święty, 
Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą, 
Jest to dar łaski wielki i niepojęty, 
Który nam dusze przeobraża” (Dz. 1286).

Wielką pomocą w umacnianiu się w ufności ku Bogu w cierpieniu 
był dla Siostry Faustyny sakrament Eucharystii, w którym najściślej 
mogła się ona łączyć ze swym Oblubieńcem. Mistyczka z Krakowa 
wchodziła wówczas w zażyłą relację z Jezusem ofiarującym się pod 
postaciami Chleba i Wina. Głębokie wniknięcie w tajemnicę żywej 
obecności Chrystusa w Eucharystii wyraża jej krótka i prosta kon-
statacja: „Jezus utajony w Hostii jest mi wszystkim” (Dz. 1037).

Zjednoczenie Siostry Faustyny z Największą Ofiarą Chrystusa, 
jaką jest Eucharystia następowało wielokrotnie i na rozmaite sposoby. 
Widziała wówczas Chrystusową Mękę i partycypowała w niej: „O, jak 
straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy świętej” (913).

Eucharystia była dla Faustyny źródłem siły w znoszeniu przeciw-
ności. Wie, że sama z siebie nic nie może. W trzecim zeszycie Dzien-
niczka napisała: „Widzę się tak słaba, że gdyby nie Komunia święta, 
upadałabym ustawicznie; jedno mnie tylko trzyma, to jest Komunia 
święta, z niej czerpię siłę, w niej moja moc. Lękam się życia, [jeśli] 
w którym dniu nie mam Komunii świętej. Sama siebie się lękam” 
(Dz. 1037). Z najświętszej Ofiary Eucharystycznej czerpie Faustyna 
moc do dźwigania codziennego krzyża: „Z tabernakulum czerpię 
siłę, moc, odwagę, światło; tu w chwilach udręki szukam ukojenia. 
Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie miała w sercu Eu-
charystii” (Dz. 1037).

Chwila przyjmowania Komunii Świętej jest dla Siostry Faustyny 
momentem najuroczystszym, w którym przenikają się dwie rzeczy-
wistości i dwie siły – cierpienie oraz miłość (ofiarna). Twierdziła, 
że „Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy 
zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii świętej, a dru-
giej – to jest cierpienia” (Dz. 1804).

Kolejnym istotnym sakramentem umacniającym w cierpieniu jest 
dla Faustyny sakrament pokuty i pojednania, w którym działa sam 
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Bóg udzielając grzesznikowi swej miłości przynoszącej pojednanie23, 
jak również przebaczenia, które „jest największym i najbardziej nie-
pojętym cudem miłości Bożej, ponieważ Bóg udziela w nim samego 
siebie, i to człowiekowi, który tylko w pozornej banalności swojego 
codziennego życia zdobył się na wręcz niewiarygodny gest powie-
dzenia Bogu «nie»”24.

Spotkanie Siostry Faustyny z Chrystusem w sakramencie pokuty 
i pojednania miało miejsce zwykle raz w tygodniu, bardzo cierpiała, 
gdy coś jej ten rytm zaburzało. Spowiedź była dla niej bowiem nie 
tylko odpuszczeniem grzechów, ale przede wszystkim płaszczyzną 
rozmowy, w której szukała pomocy w doświadczeniach nocy wiary 
i duchowego wskrzeszenia25, bo „choćby dusza była jak trup rozkła-
dająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już 
stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza 
tę duszę w całej pełni” (Dz. 1448).

Sam Jezus dawał Faustynie wskazówki odnośnie sakramentu po-
kuty: „Córko Moja, jak się przygotowujesz w Mojej obecności, tak się 
i spowiadasz przede Mną; kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie 
rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsła-
niaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napełnię światłem 
Moim” (Dz. 1725).

Odnośnie posługi kapłanów w konfesjonale Siostra Faustyna wy-
rażała swą wdzięczność następującymi słowy:

„Dzięki Ci, Panie, za spowiedź świętą, 
Za to źródło wielkiego miłosierdzia, 
Które jest niewyczerpane, 
Za tę krynicę łask niepojętą, 
W której dusze bieleją grzechem zmazane” (Dz. 1286).

 23 Por. KKK, nr 1424.
 24 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, 
tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 340.
 25 Por. J. Machniak, dz. cyt., s.93.
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Ulgę w cierpieniu przynosił Faustynie również sakrament namasz-
czenia chorych. Umacniał ją, pomagając zapanować nad chorobą, 
przez co wytwarzała się w niej wielka ufność w Boże Miłosierdzie, 
dzięki czemu cierpienie jej stawało się narzędziem zbawienia. Sakra-
ment chorych po raz pierwszy Siostra Faustyna przyjęła 12 sierpnia 
1934 r. z rąk ks. Michała Sopoćki. Zanim otrzymała ów sakrament 
dostała ciężkiego ataku kaszlu. Były to niejako objawy agonii: „Nie 
była to śmierć, czyli przejście do życia prawdziwego, ale skosztowanie 
jej cierpień. (…) Poznałam wielką moc słów kapłana, jaka spływa na 
duszę chorego. Dusza odczuwa moc i odwagę do walki” (Dz. 321).

W zeszycie czwartym Dzienniczka, pełna ufności i wdzięczności 
cierpiąca służebnica Pańska dziękuje Miłosiernemu Zbawcy tymi 
słowy:

„Dziękuję Ci, Panie, za sakrament namaszczenia, 
Który mnie umacniać będzie w ostatniej chwili 
Do walki i pomoże do zbawienia, 
I do siły duszy, byśmy się wiecznie weselili” (Dz. 1286).

Kolejną okazję do przyjęcia sakramentu chorych miała Faustyna 
kilka lat później, tj. 25 sierpnia 1938 r., kiedy to stan jej zdrowia bar-
dzo się pogorszył, przez co skierowano ją do szpitala na Prądniku; 
tym razem przyjęła go z rąk o. Andrasza. Sakrament ów okazał się 
być ostatnim w jej życiu, gdyż kilka godzin później Królewską Drogą 
Krzyża przeszła do Domu Ojca.

Praktykowanie cnót teologalnych oraz przyjmowanie sakramen-
tów świętych, w których Apostołka Bożego Miłosierdzia doświad-
czała realnej obecności żywego Jezusa, pomagało jej w mężnym 
wyznawaniu wiary i przyjmowaniu wszelkiego rodzaju cierpień, 
które w głównej mierze stanowiły środki uświęcenia jej duszy. Dzięki 
wierze, nadziei i miłości, jak również dzięki znakom Bożej obecności, 
jakimi są sakramenty, polska Mistyczka mogła w pełni świadomie 
i dobrowolnie powtarzać w chwilach niewyobrażalnych cierpień: 
Jezu, ufam Tobie.
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Streszczenie:
Cierpienie pozostaje wielką tajemnicą, nieogarniętą przez ludzki rozum. 
Żaden postęp, żadna technika czy medycyna wyposażone nawet w najno-
wocześniejsze zdobycze nie są w stanie wyeliminować ze świata cierpienia 
oraz nieszczęścia. Towarzyszą one człowiekowi niemal od zarania dziejów 
i towarzyszyć będą aż po kres. Jednych cierpienie dotyka w mniejszym, 
drugich w większym wymiarze.

W życiu św. Siostry Faustyny Kowalskiej należącej do największych 
znanych na światową skalę współczesnych Świętych dokonało się misterium 
cierpienia, które zmieniło jej życie i objawiło bliskość Chrystusa. Ta skromna 
kobieta wybrana została do głoszenia całej ludzkości Bożego Miłosierdzia.

Istotną rolę w życiu cierpiącej zakonnicy odgrywały cnoty teologalne 
(wiara, nadzieja oraz miłość) w połączeniu z sakramentami świętymi, które 
ją w cierpieniu umacniały, pozwalając jej cieszyć się przy tym pokojem duszy 
i owocami ufności w Bogu złożonej.

Dzienniczek Siostry Faustyny jest przejmującym zapisem duchowych 
wzlotów oraz ciemności, stanowiąc świadectwo wiary trudnej i niezłomnej. 
Przede wszystkim jest jednak dowodem ostatecznego zawierzenia naj-
większemu przymiotowi Boskiemu – Jego niepojętemu i nieskończonemu 
Miłosierdziu.

Summary:
Suffering remains a great mystery of nature which human mind is not ca-
pable to understand. Any progress, any technique or medical equipment or 
even the most advanced machines are not able to eliminate pain or disaster 
from the world. They accompany human beings from the very beginning 
and they will still be with us until the end. Some people are afflicted by pain 
more often than the others.

In Faustyna Kowalska’s life, who belonged to the most well-known con-
temporary world saints, existed the mystery of pain which changed her life 
and manifested the presence of Christ. This modest woman was chosen to 
promote God’s mercy to mankind.

In the life of suffering nun essential role played theological virtues – faith, 
hope and love. In connection with the saint sacraments which strengthen her 
in her suffering let her enjoy the peace of her soul and fruit of trust in God.

Diary of nun Faustyna is a heartbreaking record of spiritual flights and 
darkness which is a certificate of tough and indomitable faith. Above all, it 
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is a proof of definite belief in the greatest God’s attribute – his incompre-
hensible and infinite mercy.

Słowa kluczowe: święty, Faustyna Kowalska, Bóg, Jezus, Cheystus, Duch 
Święty, Trójca Święta, doświadczenie, dzienniczek, Eucharystia, cierpienie, 
cnoty, wiara, nadzieja, miłość, łaska, sakramenty

Keywords: saint, Faustyna Kowalska nun, God, Jesus, Christ, Holy Spirit, 
Holy Trinity, experience, diary, the Eucharist, suffering, virtues, faith, hope, 
love, mercy, sacraments.
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NIEKTÓRE ASPEKTY PRAWNE DIAKONATU STAŁEGO
Some Juridical Aspects of the Permanent Diaconate

Wprowadzenie
Ojcowie Soboru Watykańskiego II (1962-1965), po upływie niemal 
tysiąca lat, postanowli, aby w Kościele łacińskim ponownie przywró-
cić diakonat jako samodzielny i stały stopień hierarchiczny celibata-
riuszy lub ludzi żyjących w małżeństwie. Należy jednak podkreślić, 
że intencją Soboru nie było przywrócenie starożytnej formy posługi 
diakona, ale wyraźna odnowa tej posługi w świetle nowej koncepcji 
władzy świętej oraz potrzeb duszpasterskich Kościołów partykular-
nych1. Na skutek decyzji Ojców Soborowych, dla diakonatu stałego 
otwarł się trudny, ale żywotny proces legislacyjny ze strony Stolicy 
Apostolskiej i poszczególnych Konferencji Biskupów2.

 1 Por. Sobór Watykański II, Lumen gentium. Konstytucja dogmatyczna o Koś-
ciele, 21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 
2002 (dalej: KK), n. 29; por. także, P. Małek, Odnowiona struktura posługi diakona 
w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego 
II, Kraków 2008, s. 6.
 2 Por. R. Selejdak, Zarys historyczny diakonatu stałego, Częstochowa 1998, s. 28-39; 
tenże, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002, s. 113-116; 
tenże, Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Częstochowa 
2003, s. 7-8; tenże, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, 
posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis 
diaconorum permanentium», Warszawa 2010, s. 17.
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Według Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, pod-
stawą statusu zarówno teologicznego jak i prawnego diakona jest 
jego konsekracja i misja3.

1. Wprowadzenie diakonatu stałego w strukturę hierarchiczną 
Kościoła lokalnego

O wprowadzeniu diakonatu, jako właściwego i stałego stopnia 
hierarchii w danym kraju, decyduje jego Konferencja Episkopatu, po 
wcześniejszym otrzymaniu zgody Papieża4.

Konferencje Biskupów posiadają też prawo do określenia, przez 
uzupełniające przepisy, norm dotyczących obowiązku codziennego 
odmawiania Liturgii Godzin5, wieku wymaganego do przyjęcia świę-
ceń diakonatu6, formacji7 oraz utrzymania diakonów8.

Są one też zobowiązane do przedstawienia własnych Rationes 
institutionis diaconorum permanentium w celu rozpatrzenia i zatwier-
dzenia przez Stolicę Apostolską9. Normy opracowane przez Konfe-
rencje Biskupów winny dotyczyć różnych grup diakonów stałych: 
młodszych, starszych wiekiem, celibatariuszy, żonatych, wdowców, 
członków Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia 
apostolskiego10.

1.1. Diakonat stały w diecezjach
Należy podkreślić, iż przywrócenie diakonatu stałego w danym kraju 
wcale nie zobowiązuje do przywrócenia go we wszystkich diecezjach. 
Decyzja taka należy zawsze do danego biskupa diecezjalnego. Może 

 3 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów 
stałych, 22.02.1998, Watykan 1998 (dalej: DPŻDS), n. 1.
 4 Por. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Wytyczne dotyczące formacji diakonów 
stałych, 22.02.1998, Watykan 1998 (dalej: WDFDS), n. 13.
 5 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984 (dalej: KPK), kan. 276 § 2, 3°.
 6 Por. KPK, kan. 1031 § 3.
 7 Por. tamże, kan. 236.
 8 Por. tamże, kan. 281 § 3.
 9 Por. WDFDS, n. 13-15.
 10 Por. tamże, n. 36-39.
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on ją podjąć po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej 
Rady Duszpasterskiej oraz po uwzględnieniu konkretnych potrzeb 
i specyficznej sytuacji swojego Kościoła partykularnego. W przy-
padku wprowadzenia diakonatu stałego, biskup diecezjalny jest zo-
bowiązany do zatroszczenia się o przeprowadzenie odpowiedniej 
katechezy, ułatwiającej osobom świeckim, kapłanom oraz zakonni-
kom zrozumienie sensu i roli posługi diakona stałego. Zobowiązany 
jest też do stworzenia niezbędnych struktur formacyjnych, nominacji 
odpowiednich współpracowników, którzy będą go wspomagali, od-
powiadając bezpośrednio za formację. W zależności od okoliczności, 
biskup może powierzyć formację swoich kandydatów strukturom 
formacyjnym innych diecezji, regionalnym lub krajowym. 

Ponadto, biskup diecezjalny, opierając się na Ratio narodowym, 
powinien podjąć odpowiednie wysiłki zmierzające do zredagowania 
i okresowego uaktualniania specjalnego regulaminu diecezjalnego, 
zawierającego szczegółowe przepisy dotyczące diakonów stałych11.

1.2. Diakonat stały w Instytutach życia konsekrowanego 
i Stowarzyszeń życia apostolskiego
Ustanowienie diakonatu stałego dla członków Instytutów życia 
konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego jest określone 
przez normy Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem. Ustala on, 
że „ustanowienie stałego diakonatu dla zakonników jest prawem 
zarezerwowanym wyłącznie Stolicy Świętej, do której należy rozpa-
trzenie i zatwierdzenie opinii kapituł generalnych podjętych w tej 
materii”12. Zgodnie z tym co zostało powiedziane – kontynuuje 
dokument – „należy rozporządzenie to odnieść również do człon-
ków innych instytutów, którzy zobowiązali się do życia według rad 
ewangelicznych”13. 

 11 Por. tamże, n. 16.
 12 Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, 18.06.1967, AAS 59 (1967) 
703.
 13 Tamże, VII, 35, AAS 59 (1967) 704.
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Instytut lub Stowarzyszenie otrzymujące prawo przywrócenia 
diakonatu stałego jest zobowiązane do zapewnienia formacji ludz-
kiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej swoim kandydatom. 
Winny więc podjąć wysiłek, aby przygotować własny program for-
macyjny, odzwierciedlający właściwy sobie charyzmat i duchowość 
oraz odpowiadający wskazaniom Ratio fundamentalis institutionis 
diaconorum permanentium, szczególnie jeśli chodzi o formację inte-
lektualną i duszpasterską. Następnie, taki program powinien być pod-
dany do rozpatrzenia i zatwierdzenia, w zależności od kompetencji, 
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, Kongregacji Ewangelizacji Narodów lub Kongrega-
cji Kościołów Wschodnich. Właściwa Kongregacja, po zasięgnięciu 
opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, w tym co dotyczy formacji 
intelektualnej, zatwierdza dany program najpierw ad experimen-
tum, a potem na określony czas, tak by były umożliwione okresowe 
rewizje14.

2. Kandydaci do diakonatu stałego

2.1. Rozeznanie przez Kościół zdatności kandydata 

Należy zauważyć, że w przypadku powołania do urzędu kościelnego, 
oprócz wezwania Bożego i odpowiedzi człowieka, istnieje jeszcze inny, 
istotny element powołania. Jest nim wezwanie publiczne Kościoła, 
streszczające się w słowach: „Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis 
Ecclesiae ministris vocantur”15. Wyrażenia tego nie należy rozumieć 
w znaczeniu tylko prawnym, które wskazywałoby na władzę koś-
cielną jakby wzywającą człowieka do podjęcia określonego powoła-
nia, ale w znaczeniu sakramentalnym, interpretującym powołującą 
władzę kościelną, jako znak i narzędzie osobistej interwencji Boga 
realizującej się poprzez nałożenie rąk. W takiej perspektywie każde 

 14 Por. WDFDS, n. 17; Benedykt XVI, Motu proprio Ministrorum institutio, 
16.01.2013, Art. 4 i 5, AAS 105 (2013) 134-135.
 15 Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos,  Torino 1914, cz. II, rozdz. 
7, n. 3, s. 288.
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wybranie wyraża natchnienie i reprezentuje wybór Boży. Rozeznanie 
Kościoła jest zatem decydujące w wyborze powołania, tym bardziej 
ze względu na jego znaczenie kościelne, jako wybór powołania do 
urzędu święceń. To rozeznanie musi być bardzo uważne16. Ponadto 
musi być przeprowadzone według obiektywnych kryteriów, mają-
cych na względzie zarówno bogatą tradycję Kościoła, jak i aktualne 
potrzeby duszpasterskie. Przy rozeznaniu powołania do diakonatu 
stałego należy więc wziąć pod uwagę tak wymagania o charakterze 
ogólnym, jak i odnoszącym się do konkretnej sytuacji życiowej17. 

2.2. Przymioty i wymagania o charakterze ogólnym

2 . 2 . 1 .  P r z y m i o t y  i   w y m a g a n i a  w y n i k a j ą c e  z   K o d e k s u 
P rawa  K a n o n i c z n e g o

Obowiązujący dziś Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi: „Do święceń 
należy dopuszczać jedynie tych, którzy – według roztropnej oceny 
własnego biskupa albo kompetentnego przełożonego wyższego – po 
rozważeniu wszystkich okoliczności, mają nieskażoną wiarę, kierują 
się prawidłową intencją, posiadają wymaganą wiedzę, cieszą się dobrą 
opinią, mają nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również 
inne przymioty fizyczne i psychiczne odpowiadające przyjmowanemu 
święceniu”18.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do diakonatu stałego mogą 
zostać dopuszczeni mężczyźni ochrzczeni19 i bierzmowani20, za-
równo celibatariusze, jak i mężczyźni żonaci oraz wdowcy. Kandydaci 
mogą pochodzić ze wszystkich środowisk społecznych i wykonywać 
jakąkolwiek pracę lub działalność zawodową, o ile nie będzie ona 

 16 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America, 22.01.1999, n. 42; 
R. Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, poso-
borowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis 
diaconorum permanentium», dz. cyt., s. 147.
 17 Por. WDFDS, n. 29.
 18 KPK, kan. 1029; por. także, kan. 1051, 1°.
 19 Por. tamże, kan. 1024 i 1050, 3°.
 20 Por. tamże, kan. 1033 i 1050, 3°.
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uznana za niewłaściwą dla urzędu diakona, w świetle norm Kościoła 
i roztropnej oceny własnego ordynariusza21.

2 . 2 . 2 .  W i e k  k a nd yd a t a
W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium występuje 
stwierdzenie, że: „Za zgodą Biskupa Rzymu będzie można udzielać 
takiego [stałego] diakonatu dojrzałym mężczyznom, również żyjącym 
w stanie małżeńskim, a także zdatnym do tego młodzieńcom, dla 
których jednak powinien pozostać w mocy obowiązek celibatu”22.  

Wyjaśnienie terminu „mężczyzna dojrzały” znajduje się w Motu 
proprio Pawła VI Sacrum diaconatus ordinem. Dokument ten operuje 
pojęciem „wieku poźniejszego”, którym jest ukończone 35 lat życia23. 

Podobne wymaganie stawia Kodeks Prawa Kanonicznego, kiedy 
ustala dolną granicę wieku kandydata. Kan. 1031 § 2 stanowi, iż kan-
dydat do stałego diakonatu związany małżeństwem może być dopusz-
czony do tych święceń nie wcześniej, jak po ukończeniu przynajmniej 
trzydziestego piątego roku życia24. 

Jednocześnie Kodeks dodaje, że Konferencje Episkopatu mają 
prawo wydać zarządzenie, mocą którego zostaje podwyższony wy-
magany wiek do diakonatu stałego25. Ponadto zarządza, iż dyspensa 
ponad rok od wieku, wymaganego zgodnie z § 2 kan. 1031, jest zare-
zerwowana Stolicy Apostolskiej26. 

Zadaniem J. Weiera nie należy tych rozporządzeń traktować w sen-
sie absolutnym. Na potwierdzenie tego przywołuje rację, która w Motu 
proprio Sacrum diaconatus ordinem zdaje się wyjaśniać wyznaczoną 

 21 Por. tamże, kan. 285 § 1.
 22 KK, n. 29 b.
 23 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, III, 12, AAS 59 (1967) 
700; por. także, M. Marczewski, Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykań-
skiego II i posoborowego prawodawstwa Kościoła Powszechnego, RT 40 (1993) 6, 
s. 141.
 24 Por. T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados, Pamplona 
2009, s. 349.
 25 Por. KPK, kan. 1031 § 3.
 26 Por. tamże, kan. 1031 § 4.
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granicę wieku, a mianowicie, że nikt nie może być powołany do dia-
konatu, gdy nie zjednał sobie dobrej opinii duchowieństwa i wiernych 
długotrwałym przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia, nie-
skazitelnością obyczajów i usposobieniem skłonnym do posługiwania. 
J. Weier powołuje się ponadto na reskrypt Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów z 28 marca 1981 roku, wymagający od 
kandydata żonatego dłuższego niż pięć lat pożycia małżeńskiego. 
W istocie chodzi o zadośćuczynienie istniejącym w Kościele już od 
czasów apostolskich wymaganiom potwierdzającym chrześcijańskie 
prowadzenie domu (por. 1 Tm 3, 10-12)27.

W tym kontekście zrozumiałym jest, iż narodowe Rationes in-
stitutionis diaconorum permanentium, wymagają od kandydatów 
żonatych, aby byli po przynajmniej pięciu latach małżeństwa28.

Dla nieżonatego kandydata do diakonatu stałego, określanego 
w soborowym dokumencie mianem „młodzieńca”, Motu proprio 
Sacrum diaconatus ordinem wyraźnie zastrzega, że „diakonat stały 
nie powinien być udzielany przed skończonym 25 rokiem życia”29. 
Ten sam dokument dodaje, że Konferencja Biskupów może określić 
wyższy wiek30. Kodeks Prawa Kanonicznego utrzymał w mocy po-
wyższe postanowienie Motu proprio Pawła VI31. 

Wszystkie wspomniane dokumenty określają dolną granicę wieku 
kandydata do święceń diakońskich. Nic nie mówią natomiast o gra-
nicy górnej, powyżej której nie należy udzielać święceń.

Cytowany J. Weier zwraca uwagę na praktykę partykularnych 
Kościołów krajów niemieckojęzycznych w tym względzie. Podaje on, 

 27 Por. J. Weier, Der ständige Diakon im Recht der lateinischen Kirche unter be-
sonderer Berücksichtigung der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland, Essen 
1989, s. 40.
 28 Por. T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados, dz. cyt., s. 349.
 29 Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, II, 5, AAS 59 (1967) 699; 
por. także, M. Marczewski, Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykańskiego 
II i posoborowego prawodawstwa Kościoła Powszechnego, art. cyt., s. 142.
 30 Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, II, 5, AAS 59 (1967) 699.
 31 Por. KPK, kan. 1031 § 2; por. także, T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos 
o ministros sagrados, dz. cyt., s. 349.
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że w Niemczech, w diecezji Aachen górną granicę dopuszczenia do 
podjęcia kształcenia przygotowującego do otrzymania święceń wy-
znaczono na lat pięćdziesiąt dla kandydata na diakona stałego, który 
miałby pełnić swą posługę przy zachowaniu zawodu świeckiego. Dla 
kandydata, który miałby być zatrudniony na etacie diakona stałego 
w diecezji górną granicę wyznaczono na lat czterdzieści. W diecezji 
Hildesheim, stosownie do zaznaczonego wyżej charakteru posługi, 
wyznaczono granicę czterdziestu pięciu i czterdziestu lat. W diece-
zji mogunckiej wyznaczono pięćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć lat, 
a w archidiecezji Freiburg, pięćdziesiąt pięć lat. Podobnie postano-
wiono w diecezji salzburskiej w Austrii32.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe rozstrzygnięcia dotyczące 
górnej granicy wieku wydają się być co najmniej dyskusyjne. Rację 
zdaje się mieć Weier, gdy przywołuje doświadczenie i stwierdza, że 
„wielu diakonów, którzy ukończyli 65 rok życia i w związku z tym 
przestali wykonywać swój zawód świecki, mogą wiele pomóc Koś-
ciołowi i ludziom”33.

2 . 2 . 3 .  Ni e pr aw id ł owo ś c i  i   pr z e s z k o d y
Kandydaci do diakonatu muszą być wolni od nieprawidłowości 
i przeszkód, o których mowa w kanonach 1040-1042 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego34. 

 32 Por. J. Weier, Der ständige Diakon im Recht der lateinischen Kirche, dz. cyt., 
s. 42-43; por. także, M. Marczewski, Diakonat stały w dokumentach Soboru Waty-
kańskiego II i posoborowego prawodawstwa Kościoła Powszechnego, art. cyt., s. 142.
 33 J. Weier, Der ständige Diakon im Recht der lateinischen Kirche, dz. cyt., s. 43; 
por. także, M. Marczewski, Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykańskiego II 
i posoborowego prawodawstwa Kościoła Powszechnego, art. cyt., s. 142; tenże, Dia-
konat, dz. cyt., s. 86-87.
 34 KPK, kan. 1040-1042. Nieprawidłowościami (stałymi przeszkodami) wyliczonymi 
w kan. 1041 są: 1) jakakolwiek forma amencji lub inna choroba psychiczna, na wskutek 
której – po zasięgnięciu opinii biegłych – kandydat jest uważany za niezdolnego do 
właściwego wykonywania posługi; 2) przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy; 3) 
usiłowanie zawarcia małżeństwa, nawet tylko cywilnego; 4) dobrowolne zabójstwo 
albo spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił; 5) poważne i z rozmysłem zranienie siebie 
lub kogoś innego albo usiłowanie odebrania sobie życia; 6) bezprawne wykonywanie 
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2.3. Przymioty związane ze stanem życia kandydata

Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych podkreślają, iż kan-
dydaci do diakonatu, oprócz przymiotów wymaganych przez Kodeks 
Prawa Kanonicznego oraz posługę diakońską, winni posiadać rów-
nież takie, które odpowiadają ich zróżnicowanemu stanowi życia. 
Przymioty te mają gwarantować w przyszłości owocne realizowanie 
przez diakonów ich powołania35.

2 . 3 . 1 .  C e l i b a t a r iu s z e
Papież Paweł VI przypomina, iż: „Zgodnie z  prawem Kościoła, 
potwierdzonym przez sam Sobór Watykański II, ci którzy w mło-
dym wieku zostali powołani do diakonatu są zobowiązani do życia 
w celibacie”36. Prawo to w sposób szczególny odpowiada posłudze 
diakońskiej, którą zobowiązali się dobrowolnie podjąć obdarzeni 
tym charyzmatem.

Diakon stały celibatariusz nadaje wspomnianej posłudze pewne 
specyficzne akcenty. Sakramentalne utożsamianie się z Chrystusem 
zostaje istotnie włączone w kontekst serca niepodzielnego, to jest wy-
boru oblubieńczego, wyłącznego, uroczystego i całkowitego jedynej 
i najwyższej Miłości. Kościół zaś może liczyć na pełną dyspozycyjność 
diakona w pełnieniu posługi37.

2 . 3 . 2 .  Ż on a c i
W przypadku mężczyzn żonatych zaleca się, aby do diakonatu byli 
dopuszczeni ci, którzy żyjąc wiele lat w małżeństwie potwierdzili 

aktu święceń. Zwykłymi przeszkodami wyliczonymi w kan. 1042 są: 1) sprawowanie 
urzędu lub zarządu zakazanego duchownym; 2) bycie neofitą (dopóki według oceny 
ordynariusza kandydat nie został dostatecznie utwierdzony); por. także, WDFDS, 
n. 35.
 35 Por. WDFDS, n. 36-39.
 36 Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, II, 4, AAS 59 (1967) 699; 
por. także, KK 29 b; KPK, kan. 1087; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o mi-
nistros sagrados, dz. cyt., s. 349.
 37 Por. WDFDS, n. 36.
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umiejętność kierowania własnym domem oraz mają żonę i dzieci 
prowadzące życie prawdziwie chrześcijańskie38.

Kandydaci żonaci nie mogą być dopuszczeni do święceń bez wcześ-
niejszej zgody żony39. Ponadto od żony wymaga się, aby cechowała 
się prawością chrześcijańską i naturalnymi przymiotami, które nie 
stanowiłyby przeszkody ani nie byłyby powodem wstydu dla posługi 
męża40. 

Doświadczenie życiowe potwierdza, iż żona diakona stałego ma 
ogromny wpływ na kreowanie posługi męża oraz na jej sprawowanie 
pełne oddania. Podkreślił wyraźnie tę prawdę Jan Paweł II w swym 
przemówieniu do diakonów stałych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej: „Wraz z całym Kościołem dziękuję Bogu za powołanie, 
które otrzymaliście i za waszą szczodrą odpowiedź. Dla większości 
z was, którzy żyjecie w małżeństwie, odpowiedź stała się możliwa 
dzięki miłości, wsparciu i współpracy waszych żon”41.

Należy zauważyć, że warunek postawiony wobec żony przyszłego 
diakona stałego w Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, wyma-
gający od niej nienagannej moralności chrześcijańskiej i innych cech, 
które by nie utrudniały wypełniania przez męża jego obowiązków, 
nie został powtórzony w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
Wydaje się to jednak oczywiste w świetle wymagań stawianych w kan. 
1029 kandydatowi do święceń. Małżonkowie tworzą bowiem osobową 
wspólnotę, a atmosfera ich wspólnego i w pełni odpowiedzialnego 

 38 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, III, 13, AAS 59 (1967) 
700; WDFDS, n. 37; H. Denis – R. Schaller, Il diaconato nel mondo d’oggi, Milano 
1968, s. 100-102.
 39 Por. KPK, kan. 1050, 3°; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros 
sagrados, dz. cyt., s. 349.
 40 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, III, 11, AAS 59 (1967) 
700; KPK, kan. 1031 § 2; 1050, 3°; G. Mesnard, L’appel du Seigneur. Entretiens sur 
la vocation, Solesmes 1995, s. 177; E. Lodi, Le esigenze della diaconia secondo la lex 
orandi, Il diaconato in Italia 88 (1992), s. 25; G. Bellia, Arte o prassi del discernere?, 
Il diaconato in Italia 154 (2009), s. 6; E. Petrolino, Il diaconato permanente alla luce 
del Magistero post-conciliare, Seminarium 48 (2008) 4, s. 729-730.
 41 Jan Paweł II, Discorso ai diaconi permanenti di Detroit, 19.09.1987, n. 1, w: In-
segnamenti 10 (1987) 3, s. 654-655: tłum. własne.
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życia w znaczącym stopniu oddziaływuje na całość życia rodzinnego, 
zawodowego, a także realizowanej przez męża i ojca posługi. Wspo-
mniał o tym Jan Paweł II: „On i jego żona wszedłszy we wspólnotę 
życia, są wezwani, by pomagać i służyć sobie nawzajem (por. Gaudium 
et spes, 48). Ich współpraca i jedność w sakramencie małżeństwa są 
tak intymne, że Kościół słusznie domaga się zgody żony przedtem, 
zanim mąż zostanie wyświęcony na diakona stałego (KPK, kan. 1031 
§ 2). Jak podkreśla aktualne Ratio dotyczące diakona stałego w Sta-
nach Zjednoczonych, ubogacanie i pogłębianie wzajemnej, ofiarnej 
miłości pomiędzy mężem a żoną stanowi prawdopodobnie najbar-
dziej znaczące zaangażowanie się żony diakona w publiczną służbę 
jej męża w Kościele (Wskazania, NCCB, 110). A dziś zwłaszcza nie 
jest to nieznaczna służba”42.

Prawodawca w kan. 1050, 3° przewiduje złożenie świadectwa zgody 
żony. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu o świadectwo pisemne, skoro 
kandydat przed dopuszczeniem do święceń powinien przedstawić 
własnemu biskupowi albo kompetentnemu przełożonemu wyższemu 
własnoręcznie sporządzone i podpisane oświadczenie, że z własnej 
woli i dobrowolnie przyjmuje święcenia43. Zdaniem Weiera żona 
mogłaby podpisać lub przyłączyć się do tej pisemnej prośby męża44.

2 . 3 . 3 .  Wd owc y
W świetle tradycyjnej dyscypliny kościelnej, po przyjęciu święceń, 
diakoni, również ci dopuszczeni w starszym wieku, nie mogą zawrzeć 
związku małżeńskiego45. Zasada ta dotyczy także diakonów, którzy 
zostali wdowcami46. 

 42 Tamże, n. 5, w: Insegnamenti 10 (1987) 3, s. 658: tłum. własne.
 43 Por. KPK, kan. 1036.
 44 Por. J. Weier, Der ständige Diakon im Recht der lateinischen Kirche, dz. cyt., 
s. 44.
 45 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, III, 16, AAS 59 (1967) 
701; tenże, Motu proprio Ad pascendum, 15.08.1972, VI, AAS 64 (1972) 539; KPK, 
kan. 1087.
 46 W celu otrzymania dyspensy od przeszkody określonej w kan. 1087, Pismo 
okólne Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot. N. 263/97 
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Warunkiem dopuszczenia kandydatów-wdowców do święceń dia-
konatu jest zagwarantowanie przez nich lub wykazanie się gotowością 
zapewnienia odpowiedniej opieki rodzinnej i chrześcijańskiej swoim 
dzieciom47.

2 . 3 .4 .  C z ł on k ow i e  I n s t y t u t ów  ż yc i a  k on s e k r ow a n e go 
i   S t ow a r z y s z e ń  ż yc i a  a p o s t o l s k i e go
Diakoni stali, będący członkami Instytutów życia konsekrowanego 
lub Stowarzyszeń życia apostolskiego48, są powołani do ubogacenia 
ich posługi szczególnym charyzmatem, który otrzymali w określonej 
formie życia konsekrowanego. Istotnie, ich działalność duszpasterska, 
choć pod jurysdykcją ordynariusza miejsca49, winna odznaczać się 
cechami charakterystycznymi ich życia zakonnego lub konsekrowa-
nego. Stąd są oni wezwani do podjęcia wysiłków mających na celu 
zharmonizowanie powołania zakonnego, czy też życia konsekrowa-
nego, z powołaniem ministerialnym diakona i wnieść swój oryginalny 
wkład do misji Kościoła50.

z dnia 6 czerwca 1997 roku przewiduje, iż jest wystarczające zaistnienie tylko jed-
nej z następujących okoliczności: znaczny i udokumentowany pożytek ze służby 
diakona w diecezji do której należy; obecność małych dzieci potrzebujących matki; 
obecność rodziców, bądź teściów, w podeszłym wieku, wymagających opieki (n. 8). 
Rozporządzenie to znosi wcześniejsze zawarte w Piśmie okólnym tejże Kongregacji, 
Prot. N. 2006/93, które stanowiło, iż aby otrzymać wspomnianą dyspensę musiały 
zaistnieć jednocześnie cztery okoliczności zweryfikowane i potwierdzone przez 
ordynariusza miejsca: a) potrzeba posługi diakona w diecezji; b) obecność małych 
dzieci, wymagających opieki; c) obecność rodziców w zaawansowanym wieku, 
wymagających również opieki; d) słabe zdrowie diakona. Por. także, A. Borras, Les 
effets canoniques de l’ordination diaconale, RTL 28 (1997), s. 469-470 ; A. Borras – 
B. Pottier, La grazia del diaconato. Questioni attuali a proposito del diaconato latino, 
Assi 2005, s. 130-131 ; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados, 
dz. cyt., s. 359-359.
 47 Por. WDFDS, n. 38.
 48 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-35, AAS 59 
(1967) 703-704.
 49 Por. tenże, List apostolski Ecclesiae sanctae, 8.06.1966, I, 25, § 1, AAS 58 (1966) 
770.
 50 Por. WDFDS, n. 39.
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3. Inkardynacja

Diakoni są duchownymi, a zatem podlegają przepisom prawa ka-
nonicznego określającym zasady inkardynacji51. Zgonie z kan. 265 
KPK: „Każdy duchowny powinien być inkardynowany do jakiegoś 
Kościoła partykularnego albo do prałatury personalnej, albo do jakie-
goś instytutu życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia 
[…], tak, że nie może być duchownych nikomu nie podlegających 
czyli tułaczy”. Kanon 266 stanowi: „Przyjmujący diakonat staje się 
duchownym i zostaje inkardynowany do Kościoła partykularnego 
lub prałatury personalnej, dla których posługi został promowany”52; 
„Członek instytutu zakonnego po ślubach wieczystych albo członek 
kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego definitywnie do niego 
włączony, przyjmując diakonat zostaje jako duchowny inkardyno-
wany do tegoż instytutu lub stowarzyszenia, chyba że w odniesieniu 
do stowarzyszeń co innego postanawiają konstytucje”53; „Członek in-
stytutu świeckiego przez przyjęcie diakonatu zostaje inkardynowany 
do Kościoła partykularnego, dla posługi którego został promowany, 
chyba że na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej jest inkardynowany 
do samego instytutu”54.

Trwała więź diakona ze wspólnotą wiernych dokonana przez in-
kardynację może ulec zmianie przez ekskardynację i inkardynację 

 51 Por. KPK, kan. 265-172; Paweł VI, Motu proprio Ad pascendum, IX, AAS 64 
(1972) 540; J. Dyduch, Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, 
PK 42 (1999) 1-2, s. 61; H. Schwendenwein, Der ständige Diakon, w: Handbuch des 
katholischen Kirchenrechts, red. J. Listl – H. Müller – H. Schmitz, Regensburg 
1983, s. 229; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados, dz. cyt., 
s. 354-355.
 52 KPK, kan. 266 § 1.
 53 Tamże, kan. 266 § 2.
 54 WDFDS, n. 8; DPŻDS, n. 2; por. J. Dyduch, Diakonat stały w świetle dokumentów 
Stolicy Apostolskiej, art. cyt., s. 61; J. Weier, Der ständige Diakon im Recht der lateini-
schen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in der Bundesrepublik 
Deutschland, dz. cyt., s. 69; H. Schmitz, Fragen der Inkardinationsrechtes, w: Ecclesia 
et Ius, red. K von Siepen – J. Weitzel – P. Wirth, Freiburg-Basel-Wien-Frankfurt a. 
M. 1996, s. 152.



Ks. Ryszard Selejdak

| 38 |

do nowej wspólnoty55. Ponadto diakon może pełnić służbę w innej 
diecezji niż diecezja inkardynacji, po uzyskaniu zgody obu biskupów 
i zawarciu między nimi odpowiedniej umowy56.

Według Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, biskupi 
winni popierać diakonów swojej diecezji pragnących oddać się, czy 
to w formie stałej czy na określony czas, do dyspozycji Kościołów od-
czuwających brak duchowieństwa, oraz diakonów chcących poświęcić 
się, po uprzednim i odpowiednim przygotowaniu, misjom ad gentes. 
Niezbędne formalności w tym względzie powinny być uregulowane 
odpowiednią umową zawartą przez zainteresowanych biskupów57.

Papież Paweł VI zachęca wszystkich biskupów do okazywania 
właściwej troski diakonom swojej diecezji58. Osobiście lub za pośred-
nictwem delegowanego przez siebie kapłana powinni oni udzielić 
pomocy tym, którzy na wskutek swojej sytuacji życiowej znaleźli się 
w szczególnych trudnościach.

Jeśli chodzi o diakona inkardynowanego do Instytutu życia konse-
krowanego czy Stowarzyszenia życia apostolskiego, to ma on wykony-
wać swoją posługę pod władzą biskupa w tym wszystkim, co odnosi 
się do duszpasterstwa, sprawowania publicznego kultu Bożego i dzieł 
apostolatu. Jednocześnie podlega on własnym przełożonym w dzie-
dzinie ich kompetencji oraz prawu własnemu wspólnoty, do której 
przynależy59. W przypadku przeniesienia do wspólnoty znajdującej 
się na terenie innej diecezji, przełożony jest zobowiązany przedstawić 
diakona miejscowemu Ordynariuszowi w celu uzyskania od niego 
pozwolenia na wykonywanie posługi. Zakres tej posługi zostanie 
ustalony w rozważnej umowie60.

 55 Por. KPK, kan. 267.
 56 Por. tamże, kan. 271; DPŻDS, n. 3; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos 
o ministros sagrados, dz. cyt., s. 356.
 57 Por. DPŻDS, n. 3.
 58 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, VII, 30, AAS 59 (1967) 
703.
 59 Por. KPK, kan. 678 § 1-3; kan. 715, 738; por. także, Paweł VI, Motu proprio 
Sacrum diaconatus ordinem, VII, 33-35, AAS 59 (1967) 704 ; DPŻDS, n. 4.
 60 Por. DPŻDS, n. 4.
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Specyficzne powołanie i przygotowanie diakona stałego zakłada 
wytrwanie w przyjętych święceniach. Ewentualne przejście diakonów 
stałych nieżonatych lub wdowców do prezbiteratu powinno być rzad-
kim wyjątkiem, możliwym tylko wówczas, gdy zaistnieją szczególne 
i ważne przyczyny. Decyzja o dopuszczeniu do stanu kapłańskiego 
należy wtedy do właściwego biskupa diecezjalnego, jeżeli nie zacho-
dzą inne nieprawidłowości zarezerwowane Stolicy Apostolskiej61. 
Z uwagi jednak na wyjątkowość tego rodzaju przejścia zaleca się, aby 
biskup skonsultował się wcześniej z Kongregacją ds. Duchowieństwa 
odnośnie programu przygotowania intelektualnego i duszpaster-
skiego diakona oraz jego zdatnosći do ewentualnego podjęcia posługi 
kapłańskiej62.

4. Obowiązki i prawa diakona stałego
Diakoni, mocą otrzymanych święceń, są zjednoczeni między sobą 
we wspólnocie sakramentalnej. Pod władzą biskupa, w łączności 
z Papieżem, podejmują dzieło budowania Ciała Chrystusa63. 

Różne funkcje kościelne diakoni wypełniają także w łączności 
z prezbiterami: „Wszystkie te funkcje winny być wykonywane w do-
skonałej łączności z biskupem i jego prezbiterium, czyli pod władzą bi-
skupa i kapłana, którzy w danym miejscu prowadzą duszpasterstwo”64.

Biskup miejsca jest zobowiązany do animowania diakonów dzia-
łających w diecezji „duchem wspólnoty”. Taki duch ma ich ochra-
niać przed pokusą tworzenia „korporacjonizmu”, który w przeszłości 
w dużym stopniu przyczynił się do zniknięcia diakonatu stałego65.

 61 Por. tamże, n. 5; por. także, Sekretariat Stanu, List do Kardynała Prefekta Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot. N. 122.735, 3.01.1984.
 62 Por. DPŻDS, n. 5; Benedykt XVI, Motu proprio Ministrorum institutio, Art. 4 
i 5, AAS 105 (2013) 134-135; T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros 
sagrados, dz. cyt., s. 355.
 63 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 23, AAS 59 (1967) 
702; DPŻDS, n. 6.
 64 Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 23, AAS 59 (1967) 702.
 65 Por. DPŻDS, n. 6.



Ks. Ryszard Selejdak

| 40 |

Diakoni stali, jako przynależący do stanu duchownego66, związani 
są obowiązkami i prawami – określonymi w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego w kanonach 273-289 – dotyczącymi duchownych, uwzględ-
niając specyfikę, jaką w Kościele charakteryzuje się diakonat stały67.  

Diakoni stali żonaci nie tracą praw i obowiązków właściwych 
zawartemu sakramentowi małżeństwa. Żyjąc w stanie małżeńskim 
mają przyczyniać się do budowania Ludu Bożego przez małżeństwo 
i rodzinę68; troszczyć się o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie 
z nauką przekazywaną przez Kościół69; żyć zgodnie z naturą zawar-
tego sakramentu małżeństwa i otrzymaną z niego łaską70; zabiegać 
o to wszystko czego wymaga wspólnota życia małżeńskiego71.

Z przynależności diakonów do stanu duchownego wynikają kon-
kretne skutki prawne dotyczące małżeństwa. Diakoni, którzy przyjęli 
święcenia jako celibatariusze nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa72. 
W przypadku pozostawienia urzędu diakońskiego nie mogą zawrzeć 
związku małżeńskiego, jeśli wcześniej nie otrzymali dyspensy od 
przeszkody wynikającej ze święceń73 oraz dyspensy od obowiązku 
celibatu74.

Podczas obrzędu święceń diakoni składają biskupowi przyrze-
czenie szacunku i  posłuszeństwa. Na wzór Jezusa, posłusznego 
Ojcu w najwyższym stopniu75, mają oni na Jego przykładzie opierać 
własne posłuszeństwo w słuchaniu76 i w radykalnej dyspozycyjno-
ści77. Dlatego, przede wszystkim wobec Boga, są zobowiązani do 

 66 Por. KPK, kan 207 § 1.
 67 Por. DPŻDS, n. 7; J. Dyduch, Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy 
Apostolskiej, art. cyt., s. 68.
 68 Por. KPK, kan. 226 § 1.
 69 Por. tamże, kan. 226 § 2.
 70 Por. tamże, kan. 1134.
 71 Por. tamże, kan. 1135.
 72 Por. tamże, kan. 1087.
 73 Por. tamże, kan. 1078 § 2, 1°.
 74 Por. tamże, kan. 291.
 75 Por. Flp 2, 5-11.
 76 Por. Hbr 10, 5 n; J 4, 34.
 77 Por. Łk 9, 54 n; 10, 1 n.
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działania w całkowitej zgodzie z wolą biskupa. Takie zobowiązanie 
podejmują również wobec Kościoła, potrzebującego osób w pełni 
dyspozycyjnych78.

Diakoni, przeniknięci duchem pobożności, winni codziennie po-
głębiać dar całkowitego poświęcania się tak, jak czynił to Jezus „aż 
do śmierci i to śmierci krzyżowej”79.

Taka wizja posłuszeństwa nie wyklucza w przyrzeczeniu, doko-
nanym podczas święceń, możliwości określania zakresu obowiąz-
ków nałożonych na diakonów, zgodnie z tym, co przewiduje prawo 
Kościoła: „Duchowni mają obowiązek, chyba że usprawiedliwia ich 
prawnie uznana przeszkoda, przyjąć i wiernie wypełnić zadania po-
wierzone im przez własnego Ordynariusza”80.

Zakres posłuszeństwa i dyspozycyjności określa posługa dia-
końska oraz to wszystko, co łączy się z nią podmiotowo wprost 
i bezpośrednio81.

Biskup, w dekrecie nadania urzędu diakonowi określa zadania 
odpowiadające predyspozycjom osobistym, stanowi celibatariusza lub 
mającego rodzinę, formacji, wiekowi, oraz aspiracjom, które uzna za 
wartościowe duchowo. Ponadto określa zakres terytorialny lub per-
sonalny, w ramach którego ma być sprawowana posługa apostolska, 
z zaznaczeniem, czy będzie ona miała charakter czasowy czy stały 
i który z prezbiterów będzie odpowiedzialny za „cura animarum”82.

 78 Jan Paweł II, Zarys duchowości diakona. Katecheza podczas Audiencji Generalnej, 
20.10.1993, n. 2, OR, wyd. pol. 1 (1994), s. 41: „Jeśli ktoś odznacza się skłonnością do 
kontestacji lub opozycji wobec władzy, nie może odpowiednio wypełniać funkcji 
diakońskich. Święceń diakonatu można udzielić tylko tym, którzy wierzą w pa-
sterską wartość misji biskupa i prezbitera i w pomoc Ducha Świętego, który ich 
prowadzi w działaniu i przy podejmowaniu decyzji. W szczególności należy jeszcze 
raz przypomnieć, że diakon powinien «przyrzec biskupowi cześć i posłuszeństwo» 
[…]. Służba diakona zwrócona jest również ku jego wspólnocie chrześcijańskiej i ku 
całemu Kościołowi, do którego powinien być głęboko przywiązany z racji swej misji 
i ustanowienia Bożego”.
 79 Flp 2, 8.
 80 KPK, kan. 274 § 2.
 81 Por. DPŻDS, n. 8.
 82 Por. tamże.
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Diakoni, oprócz utrzymywania wzajemnej więzi braterstwa i mod-
litwy oraz współpracy między sobą, z kapłanami i biskupem, mają 
współdziałać z wiernymi świeckimi, wspierając ich misję w Kościele 
i świecie. Przez umiarkowany i prosty styl życia są powołani do da-
wania świadectwa o Chrystusie wobec świata83.

Diakoni stali nie są zobowiązani do noszenia stroju duchownego, 
z wyjątkiem członków Instytutów życia konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń życia apostolskiego, którzy winni dostosować się do tego, co 
zostało dla nich postanowione w Kodeksie Prawa Kanonicznego84. 

W Polsce ustalono, że strojem diakona stałego jest odpowiedni, 
poważny strój świecki z przypiętą odznaką diakona stałego85.

Podczas pełnienia funkcji liturgicznych diakon winien używać 
stroju liturgicznego. O stroju liturgicznym diakona wzmiankuje już 
Synod w Kartaginie z 398 roku, który zaleca noszenie przez niego 
alby tempore oblationis et lectionis, stuły przewieszonej przez ramię 
na dalmatyce (tunice)86. Jako ubiór sakralny dalmatyka pierwszy 
raz jest widoczna na fresku z III wieku w rzymskich katakumbach 
Pryscylli. Fresk przedstawia konsekrację dziewic, w czasie której 
biskup jest ubrany w dalmatykę i penulę. Wcześniej dalmatyka była 
uważana za strój osób zamożnych i pełniących różne funkcje spo-
łeczne. W IV wieku papież Sylwester wręczył diakonom dalmatykę 
na znak specjalnych relacji z papieżem. Do XI wieku dalmatyka za-
chowała kolor biały, z czasem przybierała kolory używane w liturgii.  
Świadectwa z IX wieku dowodzą, że była ona noszona nie tylko przez 
diakonów, lecz także przez biskupów i prezbiterów pod ornatem. 
Z czasem dalmatyka stała się szatą noszoną przez diakona w czasie 
czynności liturgicznych87. Obecnie podczas sprawowania liturgii strój 

 83 Por. tamże, n. 9.
 84 Por. tamże, n. 10; por. także, KPK, kan. 669.
 85 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi 
diakonów stałych w Polsce, 22.01.2004, w: Biblioteka „Niedzieli”, t. 157, Częstochowa 
2004, n. 90.
 86 Por. C. Traunecker, Koptyjska stuła diakońska, Vox Patrum 9 (1989) 17, s. 717.
 87 Por. M. Righetti, Storia liturgica, t. I, Milano 1950, s. 506-507; P. Petryk, Święcenia 
diakonów, RT 49 (2002) 8, s. 159.
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diakona stanowi alba i dalmatyka w stosownym kolorze liturgicznym 
dnia, pasek i stuła88.

Diakoni stali mają prawo zrzeszania się między sobą celem wspie-
rania i rozwijania własnego życia duchowego, wykonywania dzieł mi-
łosierdzia, pobożności oraz realizacji innych celów, będących w pełnej 
zgodności z ich sakramentalną konsekracją i misją89.

Podobnie jak innym duchownym, diakonom stałym nie wolno 
zakładać, przynależeć czy działać w stowarzyszeniach lub jakichkol-
wiek grupach, także świeckich, jeśli byłoby to trudne do pogodzenia 
z ich stanem duchownym albo utrudniałoby sumienne wykonywanie 
ich posługi. Zobowiązani są też do unikania wszelkich stowarzyszeń 
szkodzących pełnej jedności hierarchicznej Kościoła, przynoszących 
szkodę tożsamości diakońskiej i działających przeciw Kościołowi90.

Oprócz tego diakonom stałym nie wolno przynależeć do stowa-
rzyszeń roszczących sobie prawo do reprezentowania ich na sposób 
korporacji lub związku zawodowego, do grup redukujących ich świętą 
posługę do zawodu lub rzemiosła świeckiego, a także do organizacji 
zmieniających w jakikolwiek sposób relacje pośrednie lub bezpo-
średnie, jakie powinni utrzymywać ze swoimi biskupami. Przyna-
leżność do takich stowarzyszeń jest zakazana, ponieważ działają one 
na szkodę wypełniania świętej posługi diakońskiej i wystawiają ją 
na ryzyko traktowania podrzędnego. Ponadto wprowadzają pewną 
dynamikę dialektyczną, przeciwstawiającą się świętym pasterzom, 
którzy mogliby być traktowani wyłącznie jako pracodawcy91.

W tym kontekście należy zauważyć, iż ewentualna działalność 
zawodowa diakona stałego ma głębokie i odmienne znaczenie od 

 88 Por. Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 1986, n. 81 b, 300, 302; 
M. Gawlik – M. Marczewski, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, RT 
46 (1999) 8, s. 207; D. Messina, I segni del celebrare e la simbolica diaconale, w: Dal 
tempio alla strada… la martyria della profezia. Corsi di formazione permanentne 
per Presbiteri e Diaconi, red. M. Russotto, t. IV, Palermo 2002-2003, s. 166-169.
 89 Por. DPŻDS, n. 11.
 90 Por. KPK, kan. 278 § 3.
 91 Por. DPŻDS, n. 11.
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tej, którą sprawuje wierny świecki92. W przypadku diakonów stałych 
praca zawodowa połączona jest ściśle z posługą. W wypełnianiu swo-
jej misji winni oni nieustannie uświadamiać sobie, że są powołani do 
tego „aby czynić obecnym i aktywnym Kościół, w takich miejscach, 
gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”93.  

Dokumenty kościelne nie zakazują diakonom stałym przyjmowa-
nia i wykonywania zawodu czy urzędu świeckiego, ani angażowania 
się w administrację dobrami doczesnymi czy podejmowania pracy 
w urzędach publicznych. W przypadku działalności handlowej lub 
prowadzenia interesów, diakoni są zobowiązani do dania przykładu 
uczciwości i poprawności zawodowej.

Wspomniana działalność jest traktowana przez powszechne prawo 
kościelne w odmienny sposób niż w przypadku pozostałych duchow-
nych. Przepisy zabraniające tych działań zostały wobec diakonów 
stałych uchylone, z tym, że sprawy te może inaczej normować pra-
wodawstwo partykularne.  Uchylenie to nie odnosi się do diakonów 
stałych przynależących do Instytutów życia konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń życia apostolskiego. Czynne zaangażowanie się w działalność 
partii politycznych i związków zawodowych może być dopuszczone 
jedynie wtedy, gdy wymaga tego obrona Kościoła i dobro wspólne 
obywateli. Diakonom zakazana jest jednak zdecydowanie współpraca 
z partiami i ruchami związkowymi opierającymi się na ideologiach, 
praktyce i koalicjach sprzecznych z doktryną katolicką94.

 92 Por. Jan Paweł II, Discorso ai Vescovi dello Zaire in Visita „ad limina”, 30.04.1983, 
n. 4, w: Insegnamenti 6 (1983) 1, s. 1112-1113; Discorso ai diaconi permanenti in Italia, 
16.03.1985, w: Insegnamenti 8 (1985) 1, s. 648-650; por. również, Discorso durante 
l’ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa, 4.05.1980, n. 3-5, w: Insegnamenti 3 
(1980) 1, s. 1111-1114; Catechesi durante l’Udienza Generale, 6.10.1993, w: Insegnamenti 
16 (1993) 2, s. 951-955.
 93 KK, n. 33; por. także, KPK, kan. 225.
 94 Por. DPŻDS, n. 13; por. także, T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros 
sagrados, dz. cyt., s. 359-362.
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Diakoni, ażeby móc oddalić się z diecezji „na dłuższy czas”, zgod-
nie z przepisami prawa partykularnego, z zasady winni posiadać 
zezwolenie własnego ordynariusza lub wyższego przełożonego95.

Ponadto „powinni powstrzymywać się od tego wszystkiego, co 
wprost nie przystoi ich stanowi”96 lub co jest „obce” temu stanowi97.

Niezwykle delikatną sprawą jest uregulowanie utrzymania i ubez-
pieczenia diakonów stałych.

Diakoni za udzielanie sakramentów nie mogą domagać się ni-
czego innego oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę 
kościelną98.

Pracujący zawodowo winni utrzymywać się z otrzymywanych wy-
nagrodzeń99. Prawodawca nie ignoruje słów Pisma Świętego: „zasłu-
guje robotnik na swoją zapłatę” (Łk 10, 7) i „Tak też i Pan postanowił, 
ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię” (1 Kor 9, 14). Jed-
nakże, wspomnianych słów nie interpretuje jako prawa absolutnego 
i niezbywalnego. Już święty Paweł Apostoł zrzekł się prawa do wyna-
grodzenia za spełnianą posługę ewangelizacyjną i sam pracując trosz-
czył się o swoje utrzymanie (por. 1 Kor 9, 12). Obowiązujące przepisy 
prawne w tym względzie biorą pod uwagę możliwości ekonomiczne 
Kościołów partykularnych i odmienność sytuacji w różnych krajach.

Diakoni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu w instytucjach 
kościelnych mają prawo do otrzymywania odpowiedniego wynagro-
dzenia i opieki społecznej100.

Sprawa sprawiedliwego wynagrodzenia inaczej kształtuje się w sto-
sunku do diakonów żonatych, mających na utrzymaniu rodziny, niż 
w stosunku do diakonów celibatariuszy.  

Odnośnie diakonów żonatych Kodeks Prawa Kanonicznego usta-
nawia, że: „Diakoni żonaci, którzy się całkowicie oddali kościelnej 

 95 Por. KPK, kan. 283 § 1.
 96 Tamże, kan. 285 § 1.
 97 Por. tamże, kan. 285 § 2.
 98 Por. tamże, kan. 848.
 99 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, IV, 21, AAS 59 (1967) 
701; DPŻDS, n. 15.
 100 Por. DPŻDS, n. 16.
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posłudze, zasługują na wynagrodzenie wystarczające na ich utrzy-
manie oraz ich rodzin. Ci jednak, którzy otrzymują wynagrodzenie 
z racji świeckiego zawodu, który wykonują lub wykonywali, powinni 
z otrzymanych z tego dochodów zaspokajać potrzeby własne i swojej 
rodziny”101. Określenie wynagrodzenia „wystarczającego”, dokonuje 
się według takich kryteriów jak: sytuacja osobista szafarza, natura, 
miejsce i czas pełnionej posługi, potrzeby życiowe rodziny diakona 
jeśli jest żonaty, sprawiedliwe wynagrodzenie dla osób, które ewen-
tualnie byłyby na jego służbie102.

Diakoni bezżenni, oddający się całkowicie kościelnej posłudze 
w diecezji i nie posiadający żadnego innego źródła utrzymania, mają 
prawo do wynagrodzenia zgodnie z zasadą ogólną103.

Opracowanie odpowiednich norm w tej materii jest zadaniem 
Konferencji Biskupów, z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości, 
a czasem ewentualnych porozumień między Stolicą Apostolską i Kon-
ferencjami Biskupów z jednej strony, a rządami poszczególnych kra-
jów z drugiej strony. W niektórych przypadkach konieczne są umowy 
między mającymi przyjąć święcenia diakonatu a diecezją104.

Prawo partykularne winno, między innymi ustalić poprzez sto-
sowne przepisy, że jednostki i parafie korzystające z posługi diakona 
mają obowiązek zwrócić mu koszty związane z bieżącymi wydatkami, 
poniesionymi z tytułu sprawowanej posługi. Ponadto prawo party-
kularne może określić, jakie zobowiązania winna podjąć diecezja 
w stosunku do diakona, który bez winy zostałby pozbawiony pracy 
cywilnej. Stosownym jest także określenie ewentualnego zobowią-
zania ekonomicznego diecezji w stosunku do żony i dzieci zmarłego 
diakona105.

 101 KPK, kan. 281 § 3; por. także, DPŻDS, n 19; T. Rincón-Pérez, El orden de los 
clérigos o ministros sagrados, dz. cyt., s. 363.
 102 Por. DPŻDS, n. 16.
 103 Por. KPK, kan. 281 § 1; DPŻDS, n. 17; por. także, T. Rincón-Pérez, El orden de 
los clérigos o ministros sagrados, dz. cyt., s. 363.
 104 Por. DPŻDS, n. 15-20.
 105 Por. tamże, n. 20; por. także, T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros 
sagrados, dz. cyt., s. 363.
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Opieka społeczna dla diakonów stałych, jeżeli nie zostało inaczej 
przewidziane, winna być powierzona właściwej instytucji106. Stąd 
biskup diecezjalny (przełożony zakonny) winien zatroszczyć się o na-
leżyte ubezpieczenie zdrowotne i społeczne diakonów i ich rodzin.

5. Misja kanoniczna diakonów stałych
Każdy diakon na mocy przyjętych święceń jest wezwany do spra-
wowania potrójnej diakonii: Słowa, liturgii i miłosierdzia. Według 
Jana Pawła II, te trzy zakresy posługi diakońskiej stanowią jedność 
w służbie dziełu zbawienia Bożego: „Jeżeli rozważymy głęboką naturę 
duchową tej diakonii, możemy lepiej dowartościować te trzy płaszczy-
zny posługi, tradycyjnie połączone z diakonatem, tj. posługą Słowu, 
posługą ołtarzowi i posługą miłości. Według okoliczności, pierwsza 
czy druga z nich może nadać szczególnej wartości indywidualnej 
pracy diakona, wszystkie zaś trzy posługi są nierozłączne w całościo-
wej służbie Bożego planu zbawczego”107.

Swobodne powierzanie poszczególnym diakonom urzędu koś-
cielnego, jeśli prawo czegoś innego wprost nie postanawia, należy 
do biskupów diecezjalnych108, którzy przewodniczą i zarządzają 
Kościołami partykularnymi „jako zastępcy i legaci Chrystusa”109. 
W powierzaniu urzędu biskupi są zobowiązani do dokładnego rozwa-
żenia potrzeb pastoralnych oraz sytuacji osobistej, rodzinnej – w od-
niesieniu do żonatych – i zawodowej diakonów. Jest ogromnie ważne, 
aby diakoni, w zależności od swoich możliwości, mogli wykonywać 
w pełni posługę głoszenia Słowa Bożego, posługę liturgii i dzieła mi-
łosierdzia. Należy jednocześnie unikać powierzania diakonom obo-
wiązków drugorzędnych i tylko funkcji zastępczych, które mogą być 
wykonywane przez wiernych świeckich. Tylko w ten sposób diakoni 

 106 Por. DPŻDS, n. 16; KPK, kan. 1274 § 2.
 107 Jan Paweł II, Discorso ai diaconi permanenti di Detroit, n. 3, w: Insegnamenti 10 
(1987) 3, s. 656.
 108 Por. KPK, kan. 157.
 109 KK, n. 27.
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stali ukażą się w swojej prawdziwej tożsamości jako słudzy Chrystusa, 
a nie jako świeccy szczególnie zaangażowani w życie Kościoła.

Diakoni mogą spełniać swoją posługę zarówno na poziomie dusz-
pasterstwa parafialnego jak i diecezjalnego.

Biskup może oddelegować diakonów do współpracy w duszpaster-
stwie w parafii powierzonej tylko samemu proboszczowi110 lub do 
służby duszpasterskiej w kilku parafiach, powierzonych in solidum 
jednemu lub kilku kapłanom111.

W przypadku uczestnictwa w służbie pasterskiej jednej parafii, 
w której z powodu małej ilości prezbiterów nie może ona cieszyć się 
bezpośrednią opieką proboszcza112, diakoni stali mają zawsze pierw-
szeństwo przed wiernymi nie posiadającymi święceń kapłańskich. 
Należy przy tym podkreślić, iż diakon w takich przypadkach jest 
jedynie współpracownikiem, zaś moderatorem jest kapłan, ponieważ 
tylko on jest „«właściwym pasterzem» i może otrzymać urząd «cura 
animarum» dla powierzonego sobie ludu”113.

Według Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem Pawła VI, dia-
koni mogą być posłani przez proboszcza lub biskupa do kierowania 
rozproszonymi wspólnotami chrześcijańskimi114.

Zdaniem M. Marczewskiego115, stwierdzenie to od początku uzna-
wano za kontrowersyjne. Użyty bowiem łaciński termin legitime 
regere nie był dotąd używany w języku prawnym. Wprawdzie w nu-
merze 16 soborowego Dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad 
gentes divinitus mówi się o kierowaniu przez osoby świeckie „odle-
głymi wspólnotami chrześcijańskimi”, to jednak użyto tam określenia 
moderare, które jest o wiele bardziej odpowiednie niż regere.

Sprzeciw wobec możliwości kierowania przez diakona parafią 
zgłaszał bezpośrednio wybitny teolog K. Rahner i pośrednio znany 

 110 Por. KPK, kan. 519.
 111 Por. tamże, kan. 517 § 1.
 112 Por. tamże, kan. 517 § 2.
 113 DPŻDS, n. 41.
 114 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 22, AAS 59 (1967) 
702.
 115 Por. M. Marczewski, Diakonat. Sakrament Święceń I, Lublin 2000, s. 98.
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wiedeński pastoralista F. Klostermann. Pierwszy podkreślał, że jest 
to sprzeczne z przeznaczeniem diakona do służby, diakonii, którą ma 
spełniać i której ma dawać świadectwo116. Drugi natomiast zwrócił 
uwagę na to, że parafia ma prawo posiadania własnego prezbitera: 
„Każda pełna wspólnota parafialna […] wymaga dla uznania jej jako 
wspólnoty przez hierarchię oraz do jej duchowego przewodnictwa 
przynajmniej jednego ordynowanego prezbitera […]. Nie pomogą tu 
ani asystenci pastoralni, ani pomocnicy komunijni, ani diakoni, ani 
siostry zakonne. To prawda, że nie można z jednej strony redukować 
posługi kapłańskiej do sfery kultu, w tym do sprawowania Euchary-
stii, z drugiej jednak – to sprawowanie Eucharystii jest ukoronowa-
niem i szczytem duchowego przewodnictwa, bez którego nie tylko 
funkcja kierowania, lecz także i eucharystyczne świętowanie traci swe 
znaczenie. W konsekwencji powierzenie diakonowi lub świeckiemu, 
czy też zakonnicom posługi kierowania chrześcijańskimi wspólno-
tami prowadzi do rozdzielenia faktycznego kierowania wspólnotą od 
przewodniczenia Eucharystii i podzielenia pastoralnych założeń”117.

Wypośrodkowane rozwiązanie tej trudnej kwestii usiłuje podać 
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przypomina on, że: „proboszcz jest 
własnym pasterzem zleconej sobie parafii”118. W przypadku zaś, gdy 
wymagają tego okoliczności, „gdyby […] biskup diecezjalny doszedł 
do wniosku, że do współudziału w trosce o pasterzowanie parafią 
należy dopuścić diakona lub jakąś inną osobę nie mającą święceń ka-
płańskich, albo jakąś wspólnotę osób, to powinien ustanowić jakiegoś 
kapłana, który by posiadając władzę i uprawnienia proboszczowskie, 
kierował działalnością pasterską”119. Według prawodawcy kościelnego 
diakon z racji przyjętych święceń może być dopuszczony do udziału 
w trosce pasterskiej o parafię w zakresie własnego stopnia.

 116 Por. K. Rahner, Teologie des Diakonats, w: Der Diakon. Ein Werkbuch für den 
deutschsprachigen Raum, red. A. Fischer – H. Kramer – H. Vorgrimler, Freiburg 
im Br. 1970, s. 33.
 117 F. Klostermann, Die pastoralen Dienste heute. Priester und Laien im pastoralen 
Dienst, Linz-Wien-Passau 1980, s. 232-233.
 118 KPK, kan. 519.
 119 Tamże, kan. 517 § 2.
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W normie tej opisana jest relacja posługi diakona do pasterskiej 
władzy biskupa i prezbitera. Diakoni na mocy przyjętych święceń 
wykonują zadania uświęcania, nauczania oraz rządzenia, ale zawsze 
spełniają je pod władzą biskupa i prezbitera. Z powodu braku kapła-
nów diakon może być dopuszczony do udziału w trosce pasterskiej 
o parafian, będąc wyznaczony do tego zadania przez biskupa. Swój 
udział w sprawowaniu troski wykonuje pod przewodnictwem prez-
bitera, który posiada władzę oraz uprawnienia proboszczowskie. 
Diakon nigdy nie może przejąć całej troski o parafię120. Prawodawca 
kościelny wyraźnie zaznacza, że temu, kto nie otrzymał święceń 
kapłańskich, nie można ważnie nadać urzędu związanego z pełnym 
duszpasterstwem, do wykonywania którego potrzebne jest posiadanie 
władzy kapłańskiej121. Z tego też powodu, aby ktoś mógł ważnie zostać 
proboszczem, musi posiadać święcenia prezbiteratu122. 

Wspólnym elementem posługi diakona oraz pasterskiej władzy 
biskupa i prezbitera jest troska o lud oraz o duchowe dobro wiernych. 
Soborowa definicja odnowionej struktury posługi diakona, potwier-
dzająca że diakoni umocnieni łaską sakramentalną służą Ludowi 
Bożemu w łączności z biskupem i jego prezbiterium123, jest nie tylko 
wykładnią hierarchicznego współdziałania świętych szafarzy, lecz 
również podstawą aspektu kanoniczno-prawnego wzajemnej relacji 
urzędu diakona do pasterskiej władzy biskupa i prezbitera w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego124.

 120 Por. M. Böhnke, Pastoral in Gemainden ohne Pfarrer. Interpretation von c. 517 
§ 2 CIC/1983, Essen 1994, s. 34-71 ; P. Małek, Odnowiona struktura posługi diakona 
w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego 
II, dz. cyt., s. 241.
 121 KPK, kan. 150: „Temu, kto nie otrzymał jeszcze święceń kapłańskich, nie można 
ważnie nadać urzędu związanego z pełnym duszpasterstwem, do wypełniania 
którego potrzebne jest wykonywanie władzy święceń”.
 122 Tamże, kan. 521 § 1: „Aby ktoś mógł ważnie zostać proboszczem, musi posiadać 
święcenia prezbiteratu”.
 123 Por. KK, n. 29.
 124 Por. P. Małek, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy 
biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 241.
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Źródłem kanonu 517 § 2 jest soborowa definicja odnowionej struk-
tury posługi diakona, w której szczególna troska o wiernych jest 
warunkiem wymaganym do możliwości przywrócenia stałej posługi 
diakona.

Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych podkreśla, iż 
kierowanie rozproszonymi wspólnotami chrześcijańskimi przez 
diakonów stałych stanowi funkcję misyjną, spełnianą przez nich na 
terenach, w środowiskach, w warstwach społecznych lub grupach, 
w których odczuwa się brak prezbitera albo jest on trudno dostępny125. 
Diakon gromadzi wspólnotę wiernych i przewodzi liturgii Słowa 
Bożego, połączonej z udzielaniem Komunii św., szczególnie w miej-
scach pozbawionych całkowicie kapłana, a więc gdy niemożliwe jest 
sprawowanie Eucharystii126. Jan Paweł II zauważa, iż „Jest to zastępcza 
funkcja, którą diakon pełni z upoważnienia Kościoła, kiedy trzeba 
zaradzić niedostatecznej ilości kapłanów”127. Przy takim sprawowaniu 
liturgii nie należy zapominać o modlitwie w intencji powołań kapłań-
skich, ukazując w sposób właściwy ich konieczność we wspólnocie 
kościelnej. W przypadku obecności diakona, przewodniczenie posłu-
dze pasterskiej nie może być powierzone wiernemu świeckiemu, ani 
grupie osób. To samo dotyczy również przewodniczenia niedzielnej 
liturgii128.

Według Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, wszyst-
kie kompetencje diakona winny być dokładnie określone na piśmie 
w momencie powierzenia mu urzędu129.

 125 Por. DPŻDS, n. 41.
 126 Por. KPK, kan. 1248 § 2; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia, 
2.06.1988, n. 29, EV 11 (1988-1989) 457.
 127 Jan Paweł II, Funkcje diakona w posłudze duszpasterskiej. Katecheza podczas 
Audiencji Generalnej, 13.10.1993, n. 4, OR, wyd. pol. 1 (1994), s. 40.
 128 Por. DPŻDS, n. 41.
 129 Por. tamże.
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W przypadku podjęcia przez biskupa decyzji o ustanowieniu Rady 
Duszpasterskiej, to diakoni uczestniczący w życiu duszpasterskim 
parafii zostają jej członkami z urzędu130.

Liczne możliwości owocnej posługi diakonów oferuje także śro-
dowisko diecezjalne. Diakoni posiadający odpowiednie przymioty 
mogą być członkami instytucji diecezjalnych, zwłaszcza Rady Dusz-
pasterskiej131. Mogą też uczestniczyć w synodzie diecezjalnym132. Jest 
to nowa norma prawna, ponieważ – jak słusznie zauważa J. Wro-
ceński – według Kodeksu z 1917 roku zgodnie z zapisem kanonu 358 
prawo uczestniczenia w synodzie przysługiwało tylko biskupowi 
i prezbiterom133. Nie mogą jednak być członkami rady kapłańskiej, 
ponieważ reprezentuje ona wyłącznie kapłanów134. W przypadku 
posiadania odpowiednich kwalifikacji, diakoni mogą być powołani na 
stanowisko kanclerza135, sędziego136, asesora137, audytora138, promo-
tora sprawiedliwości, obrońcy węzła139 oraz notariusza140. Natomiast 
diakoni nie mogą pełnić urzędu wikariusza sądowego, pomocniczego 
wikariusza sądowego ani dziekana, zwanego również wikariuszem 
rejonowym, albowiem urzędy te są zarezerwowane dla kapłanów141.

 130 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 24, AAS 59 (1967) 
702; KPK, kan. 536.
 131 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 24, AAS 59 (1967) 
702; KPK, kan. 512 § 1.
 132 Por. KPK, kan. 463 § 2; P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del 
Vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sinodo diocesano, Roma 
1996, s. 177-196.
 133 Por. J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego 
(Studium prawno-historyczne), Warszawa 1998, s. 64-65.
 134 Por. KK, n. 28; KPK, kan. 495 § 1.
 135 Por. KPK, kan. 482.
 136 Por. tamże, kan. 1421 § 1. 
 137 Por. tamże, kan. 1424.
 138 Por. tamże, kan. 1428 § 2.
 139 Por. tamże, kan. 1435.
 140 Por. tamże, kan. 483 § 1.
 141 Por. tamże, kan. 1420 § 4; 553 § 1.
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Innymi sektorami posługi diakonów stałych są instytucje i komisje 
diecezjalne, duszpasterstwo pewnych środowisk społecznych, zwłasz-
cza duszpasterstwo rodzin lub grup ludzi, które wymagają specjalnej 
troski duszpasterskiej, jak na przykład grupy etniczne142. W tym 
kontekście warto wspomnieć, iż wraz z promulgacją Konstytucji Apo-
stolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae powstała możliwość 
sprawowania posługi diakona w ordynariatach wojskowych. Prawo-
dawca kościelny postanowił, że biskupi diecezjalni oraz kompetentni 
przełożeni zakonni powinni przydzielić ordynariatowi wojskowemu 
wystarczającą ilość kapłanów oraz diakonów, nadających się do tego 
rodzaju pracy143. W statutach partykularnych należy ustalić pozycję 
kościelną ordynariusza wojskowego, kapłanów oraz diakonów, pod-
legających ordynariatowi wojskowemu w czasie wykonywania przez 
nich funkcji, a także zasady ich statusu wojskowego144.

Ta nowa forma posługi diakonów w ordynariatach polowych od-
powiada w szczególny sposób powołaniu oraz misji diakonów sta-
łych. Nie mogą oni pełnić urzędu kapelanów wojskowych, ponieważ 
prawodawca kościelny określił, że kapelanem jest kapłan, któremu 
powierza się stałą troskę pasterską o jakąś wspólnotę lub specjalny 
zespół wiernych145. Diakon pełniący posługę w ordynariacie wojsko-
wym może być nazywany duchownym wojskowym clericus militum 
vel militaris lub diakonem wojskowym diaconus militum vel militaris. 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w Motu proprio Sacrum diaconatus 
ordinem w n. 23, diakon wojskowy wykonuje święte zadania na terenie 

 142 Por. DPŻDS, n. 42.
 143 Jan Paweł II, Constitutio apostolica Spirituali militum, 21.04.1986, AAS 78 (1986) 
VI, § 2, s. 483-484: „Episcopi dioecesani necnon competentes Superiores religiosi 
Ordinariatui castrensi concedant numero sufficienti sacerdotes et diaconos huic 
muneri idoneos”.  
 144 Tamże, XIII, 3°, s. 485: „quid de condicione ecclesiastica Ordinarii castrensis 
ceterorumque sacerdotum vel diaconorum Ordinariatui militari addictorum durante 
et cessante munere, necnon quae normae servande sint quoad eorum militarem 
condicionem”.
 145 Por. KPK, kan. 564.
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ordynariatu pod władzą ordynariusza i kapelana wojskowego146. Ze 
względu na specyfikę struktury prawnej ordynariatu, władza, której 
podlega diakon wojskowy zgodnie z przepisami Konstytucji Apo-
stolskiej Spirituali militum curae, jest władzą złączoną z jurysdykcją 
biskupa diecezjalnego147 oraz miejscowego proboszcza148, chyba że 
z samej natury rzeczy albo ze statutów partykularnych wynika coś 
innego. Fakt kumulacji władzy spowodowany jest tym, że osoby 
należące do ordynariatu wojskowego pozostają nadal ściśle zwią-
zane z Kościołem partykularnym, do którego przynależą z tytułu 
zamieszkania lub z racji obrządku.

6. Sankcje karne przewidziane wobec diakonów popełniających 
przestępstwa  
Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, iż: „Kościół posiada wrodzone 
i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełnia-
jącym przestępstwo”149. Sankcjom tym podlegają wszyscy wierni 
„ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci”, posiadający 
wystarczające używanie rozumu lub skończony siódmy rok życia, jeśli 
„ustawa czego innego wyraźnie nie zastrzega” 150.

Kan. 1312 § 1 do sankcji karnych zalicza kary poprawcze, czyli cen-
zury, i kary ekspiacyjne. Jeśli chodzi o kary poprawcze, to wyróżnia 
się wśród nich trzy: ekskomunikę i interdykt, dotyczące wszystkich 
wiernych, oraz suspensę, stosowaną jedynie wobec duchownych.

 146 Por. Paweł VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 23, AAS 59 (1967) 
702.
 147 Jan Paweł II, Constitutio apostolica Spirituali militum, dok. cyt., IV, 3°, s. 483: 
„Ordynarii militaris iurisdictio est propria sed cumulativa cum iurisdictione Epi-
scopi dioecesani, nam personae ad Orinariatum pertinentes esse pergunt fideles 
etami illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ranione domicilii vel 
ritus efformant”.
 148 Tamże, VII, s. 484: „Intra ambitum sibi designatum et erga personas sibi com-
missas, sacerdotes qui in Ordynariatu cappellani nominantur parochorum iuribus 
gaudent et officiis tenentur, nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet, 
cumulative vero cum loci parocho, ad normam Art. IV”.
 149 KPK, kan. 1311.
 150 Tamże, kan. 11.
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Osoba ekskomunikowana nie może posługiwać w sprawowaniu 
Ofiary eucharystycznej i w innych obrzędach kultu. Ma zakaz sprawo-
wania sakramentów i sakramentaliów, przyjmowania sakramentów, 
wykonywania urzędów kościelnych lub posług oraz jakichkolwiek 
innych zadań151. Podobne restrykcje, poza zakazem pełnienia kościel-
nych urzędów, posług lub zadań, dotyczą obłożonych interdyktem152. 
Diakon, ukarany karą suspensy, nie może wykonywać posług, które 
wynikają z racji otrzymanych święceń153. Kary ekspiacyjne, nazywane 
też zadośćczyniącymi, dotyczą zakazu lub nakazu przebywania na 
określonym miejscu lub terytorium, pozbawienia władzy i korzysta-
nia z urzędu, funkcji, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, 
odznaczenia, karnego przeniesienia na inny urząd oraz wydalenia 
ze stanu duchownego154. 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego wymienione są ponadto środki 
karne. Można je nazwać „środkami zaradczymi, ponieważ są stoso-
wane głównie dla zapobieżenia przestępstwom” oraz pokuty, które 
„,mają na uwadze zastąpienie kary lub jej zwiększenie”155.

7. Utrata stanu diakońskiego 
Każdy diakon jest powołany do tego, aby ufny w stałą wierność Bogu, 
żył szlachetnym poświęceniem i nieustannie odnawianą niezmien-
nością otrzymanego święcenia. Święcenia raz ważnie przyjęte, nigdy 
nie tracą ważności156. Diakon może jednak utracić stan diakoński 
w następujących przypadkach: „przez wyrok sądowy lub dekret ad-
ministracyjny, stwierdzający nieważność święceń”157, „przez karę 
wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa”158; „przez reskrypt 

 151 Por. tamże, kan. 1331 § 1.
 152 Por. tamże, kan. 1332.
 153 Por. tamże, kan. 1333 § 1.
 154 Por. tamże, kan. 1336 § 1.
 155 Tamże, kan. 1312 § 1 i 3; por. także, M. Marczewski, Diakonat, dz. cyt., s. 100.
 156 Por. KPK, kan. 290.
 157 Tamże, kan. 290, 1°.
 158 Tamże, kan. 290, 2°; por. także, kan. 1394 §1 i kan. 1395 § 1-2.
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Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu Stolica Apostolska udziela 
diakonom tylko z poważnych przyczyn”159.

Streszczenie:
Podczas obrad Soboru Watykańskiego II zagadnienie stałej oraz odnowio-
nej formy posługi diakona powierzone zostało najwyższemu Prawodawcy 
oraz Konferencjom Biskupów. Diakonat stały może być przywrócony jako 
właściwy i trwały stopień hierarchiczny, jeśli kompetentne władze kościelne 
uznają za słuszne wybranie diakonów, również spośród mężczyzn żonatych, 
dla zapewnienia wiernym należytej opieki duszpasterskiej. Zadania diako-
nów stałych sprowadzają się do potrójnej posługi: Słowa, liturgii i miłosier-
dzia. Diakoni wszystkie powierzone im przez biskupa zadania wykonują 
w ścisłej łączności z prezbiterami. Jako przynależący do stanu duchownego, 
diakoni stali związani są obowiązkami i prawami określonym przez Kodeks 
Prawa Kanonicznego w kanonach 273-289. Święcenia raz przyjęte przez 
diakonów, nigdy nie tracą ważności, choć w niektórych przypadkach mogą 
oni utracić stan diakoński. 

Summary:
One of the fruits of the Second Vatican Council was the restoration of 
the diaconate as a proper and permanent rank in the hierarchy. Paul VI 
in his Motu proprio, Sacrum diaconatus ordinem estabilished the general 
norms for the restoration of the permanent diaconate in the Latin Church. 
According to that document, legitimate assemblies of Bishops or Episcopal 
Conferences are competent to decide, with the agreement of the Roman 
Pontiff, if and where, in view of the good of the faithful, the diaconate 
should be estabilished. As regards the right to establish the permanent 
diaconate within Institutes of consecrated life and Societies of apostolic 
life, the document of Paul VI provides that this is reserved to the Holy See, 
which alone is entitled to examine and approve the opinions of general 
chapters on the subject. Furthermore, the Holy See has the right to establish 
the permanent diaconate in other institutes, which profess the evangelical 
counsels. The status of the deacon carries with it various specific rights and 
obligations, based upon cann. 273-289 of the Code of Canon Law, which 

 159 Tamże, kan. 290, 3°.
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address the rights and obligations of clerics, with particular provisions for 
deacons. Sacred ordination, once validly received, may never be lost. The 
loss of the clerical state, however, takes place according to the provisions 
of the canonical norms.

Słowa kluczowe: diakonat stały; diakoni stali; biskup diecezjalny, wyższy 
przełożony zakonny, Konferencja Biskupów, Kościół partykularny, Instytuty 
życia konsekrowanego i Stowarzyszenia życia apostolskiego, rozeznanie 
zdatności, przymioty i wiek kandydata, celibatariusze, żonaci, wdowcy, 
inkardynacja, obowiązki, prawa i misja kanoniczna diakona stałego, sankcje 
karne, utrata stanu diakońskiego.

Keywords: permanent diaconate, permanent deacons, diocesan bishop, 
major superior, Episcopal Conference, particular Church, Institute of con-
secrated life and Society of apostolic life, discernment of suitability, requi-
rements and age of the candidate, celibate, married, widower, incardination, 
obligations, rights and canonical mission of the permanent deacon, penal 
sanctions, loss of the diaconal state.
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PRO LIFE1
Pro-life Revolution. In Search of a New Pro-life Language

1. Status questionis 
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, w polskiej debacie publicznej 
wielokrotnie poruszane zostały kwestie dotyczące początków ludz-
kiego życia. Bardzo dobrze zapamiętane i udokumentowane zostały 
wielkie debaty wokół ustawy o ochronie życia nienarodzonych i in 
vitro. Niemniej, z oczywistych względów wątki te nie zostały za-
kończone i należy spodziewać się następnych tego typu wydarzeń. 
Właśnie w tym czasie rozgorzała w Polsce nowa dyskusja nt. całko-
witego zakazu aborcji. Najbardziej poczytny dziennik-tabloid „Fakt”, 
krzyczy w 2016 roku na swojej okładce „Będzie układ Kaczyńskiego 
z Kościołem: Aborcja za maturę z religii”2. Jak dyskutować z takim 
hasłem-maczugą?

Uzasadnioną wydaje się teza, że podmioty uczestniczące w wspo-
mnianych debatach użyły wielu interesujących i skutecznych mane-
wrów językowych oraz socjotechnicznych, które warto prześledzić. 

 1 Tekst inspirowany wykładem autora o tytule „Cała prawda, półprawda, nieprawda. 
Pro life – język w debacie publicznej” wygłoszonym w marcu 2014 roku podczas 
spotkania obrońców życia zorganizowanego przez Młodzieżową Organizację im. 
Jerzego Ciesielskiego. Autor dziękuje inspirację i za pomoc redakcyjną dr Izabeli 
Murzyn z Politechniki Krakowskiej, obrońcy życia.
 2 „Fakt” nr 84, 11/04/2016, s. 1.
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Postawa współczesnych grup zrzeszających aktywistów tzw. ruchu 
pro choice, którą charakteryzuje bardzo wyrazista, momentami wręcz 
agresywna polemika, paradoksalnie po głębszej analizie, może dostar-
czyć wiele cennych i skutecznych narzędzi w podejmowaniu kolejnych 
dyskusji ze strony obrońców życia. 

Polskiemu ruchowi pro life potrzeba ciągle nowych argumentacji 
i nowych sposobów przekazu prawdy o życiu człowieka od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Warto czerpać inspirację do dalszych działań 
z doświadczeń medialnych innych podmiotów. Tzw. Case study ma 
zastosowanie nie tylko w odniesienie do doskonalenia np. modeli 
biznesowych. Jest również bardzo skutecznym narzędziem w dosko-
naleniu strategii medialnych i wizerunkowych. 

W prezentowanej pracy, autor zebrał i omówił zaledwie kilka 
przyczynków do głębszej dyskusji. Należy zaznaczyć, że prezento-
wana praca nie wyczerpuje w żaden sposób problematyki używania 
języka w debacie publicznej nt. życia ludzkiego w odniesieniu do jego 
początku i końca.

2. Język mediów jako narzędzie komunikacji
Podejmując dyskusję dotyczącą sposobów i środków komunikacji 
we współczesnym świecie, należy odnieść się do genezy jak również 
początków tych zjawisk. Bardzo ważne jest również odniesienie do 
nurtów etycznych, które współcześnie porządkują i determinują ak-
tywność komunikacyjną.

Papież Franciszek przypomniał w Orędziu na 48. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, że komunikacja jest ostatecznie 
zdobyczą bardziej ludzką niż technologiczną3. Język komunikacji 
powinien według papieża prowadzić do komunii, pewnej wspól-
noty celów osób wchodzących w dialog. Tak dzieje się w dążeniach 
tych społeczeństw demokratycznych, które ustalają wspólny kod 
etyczny odzwierciedlając go w prawie, poszukując cierpliwie kon-
sensusu. Stwierdzenie to, mimo swej oczywistości, może wydać się 

 3 Franciszek, Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania, Orędzie na 48. 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2014. 
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nieaktualne, ponieważ najczęściej w etyce społecznej afirmowano 
antropocentryzm, czyli takie założenie, w której człowiek staje się 
celem i podmiotem wszystkich działań, a stechnokratyzowane grupy 
ludzkie mają stać się jakby docelowo trybami jednej wielkiej globalnej 
maszyny przewidującej, porządkującej i determinującej zachowania 
ludzkie4. Język komunikacji staje się wówczas jednym z narzędzi 
demokracji, łączności czy polityki międzynarodowej a nie paradyg-
matem wspólnoty. To smutna konstatacja, ale nie powinna odstraszać 
nas od prób komunikowania „komunijnego”.

W innej części swojego orędzie Papież Franciszek podkreśla:

Różnorodność wyrażanych opinii może być postrzegana jako bogactwo, 
ale możliwe jest także zamknięcie się w pewnej sferze informacji, które 
odpowiadają jedynie naszym oczekiwaniom i naszym ideom, albo 
określonym interesom politycznym i gospodarczym. Środowisko ko-
munikacyjne może nam pomóc w rozwoju, lub przeciwnie prowadzić 
do dezorientacji. Pragnienie podłączenia digitalnego może w osta-
teczności prowadzić do odizolowania nas od naszych bliźnich, ludzi, 
którzy są najbliżej nas. Nie wspominając już o tym, że osobom, które 
z różnych powodów nie mają dostępu do mediów społecznościowych 
grozi wykluczenie5.

Nic dodać, nic ująć. Używając współczesnych komunikatorów 
potrzeba przecież pamiętać zarówno o wadze komunikatu jak o od-
biorcy. Właśnie odwołanie się do różnych poziomów ludzkiego 
poznania: racjonalnego, emocjonalnego czy duchowego, może deter-
minować strategię przekazu medialnego. W odniesieniu do dyskusji 
dotyczącej początków ludzkiego życia najbardziej istotne argumenty 
ruchów pro life powinny mieć genezę medyczną. Głos za życiem nie 
może wybrzmiewać li tylko z rynku filozofii przyjętej przez stronę. 

 4 Por. M. Ziętek, Bioetyka a ekonomia. Tadeusza Ślipki koncepcja „włodarstwa” 
człowieka nad przyrodą, w: http://www.dystrybucjonizm.pl/magdalena-zietek-
-bioetyka-a-ekonomia-tadeusza-slipki-koncepcja-wlodarstwa-czlowieka-nad-przy-
roda/11/04/2016/.
 5 Franciszek, Przekaz…, jw.
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Znamienny jest bowiem dyskurs przedstawicieli ruchów pro choice, 
w dyskusjach na temat aborcji, w kierunku racji ekonomiczno-spo-
łecznych i właśnie filozoficznych.

W medycznej argumentacji liczą się fakty, prawo medyczne, stan 
„nadliczbowych” poczętych embrionów ludzkich, procedury, se-
lekcje, transfery, zamrażanie, odmrażanie, a dodając do nich język 
„godnościowy” wierzących dotrzemy do szerszego odbiorcy. Dlatego 
właśnie w języku debaty medialnej do tychże zróżnicowanych prze-
cież obszarów wiedzy i wiary należy się odwoływać czyniąc przekaz 
prawdy o życiu interdyscyplinarnym i polifonicznym6. 

3. Język mediów w debacie o in vitro
Analizując przekazy polskich podmiotów medialnych, tych, które 
nie są instytucjonalnie związane z wiarą wspólnoty Kościoła kato-
lickiego można mieć wątpliwość o skuteczności edukatorów strony 
chrześcijańskiej. Najbardziej istotnym elementem wydaje się być 
wpływ świeckich tygodników opinii na inne laickie środki prze-
kazu, również najpopularniejsze portale i telewizje. Agendy tychże 
tygodników stanowią o wadze dyskusji. Tam głos obrońcy życia nie 
brzmi zbyt doniośle. Również dwa dzienniki „Rzeczpospolita” i Ga-
zeta Wyborcza” są ważnymi ogniskami debat o życiu. W badaniach 
wykorzystałem co prawda tylko najbardziej wyraziste poglądy nt. 
ustawy o in vitro. Świeckie media opowiadały się w zdecydowanej 
większości głosów za wprowadzeniem prawnej dopuszczalności in 
vitro. Jednakże w świeckim wielogłosie prasy trzeba przyznać istnie-
nie sporego zróżnicowania7. 

Cała debata w mediach w dziennikach i tygodniach ma oczywiście 
charakter bardziej złożony. Sytuacja byłaby łatwiejsza, jak też dająca 
większą szansę na prawdziwą debatę, gdyby rzetelne i jasno sprecy-
zowane argumenty „za i przeciw” (etyczne, medyczne, ekonomiczne 

 6 Por. A. Zięba, Aktualne zadania w obronie życia człowieka, w: L. Tyszkiewicz 
(red.), Status prawny i ochrona dziecka poczętego, Bielsko-Biała 2014, s.29-30.
 7 Por. D. Raś, Infoetyka w praktyce. Przegląd argumentacji prasy wokół tematyki 
in vitro, w: Studia Socialia Cracoviensia 5 (2013) nr 2 (9), ss. 71-80.
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i światopoglądowe) znalazły się zarówno w mediach o profilu lewi-
cowo-liberalnym, mediach konserwatywnych, jak też w mediach 
stricte katolickich. Niestety takiego ułatwienia nie można się spo-
dziewać. Maczugi medialne są wzniesione wysoko. Publicystyka 
propagandowa przeważa nad rzetelnymi dyskusjami. 

Jaki to język przeważa w dyskusji polskiej prasy odnośnie począt-
ków życia w dyskusji medialnej? Używa się często języka uproszczo-
nego i nierzetelnego w prezentowaniu argumentów. Poszukuje się 
ostrej argumentacji, a nie ukazuje się fakty, co ma służyć wywoły-
waniu emocji zwiększających sprzedaż tytułu i ilość kliknięć. W wielu 
tytułach analizowanych obserwujemy również naganne z punktu 
widzenia godności człowieka stosowanie w narracji o in vitro języka 
korzyści8, podobnie jak niegdyś w  debacie o propagowaniu środków 
antykoncepcyjnych. Taki język wydaje się absolutnie niedopuszczalny 
w podpowiadaniu rozwiązania zrozpaczonym parom oczekującym 
na potomstwo wiele lat. Oczywistością jest bowiem stwierdzenie, 
że lepiej jest mieć dziecko po wieloletnim oczekiwaniu, niż go nie 
mieć. Niestety pomija się wówczas całą gamę argumentów. Język 
korzyści w sobie właściwy sposób wprowadza czytelnika do super-
marketu usług i produktów. Język wartości odpowiedni do wartości 
życia osadza w kulturze moralnej sumienia opartego na pięknie, 
dobru, miłości, solidarności, godności, dla osób wierzących pocho-
dzących od Boga, a dla nie podzielających tej wiary, te uniwersalne 
wartości wywodzących z innych źródeł9. Takie języka należy życzyć 
tak dziennikarzom, jak i obrońcom życia.

Oby się nie okazało, że rację ma Umberto Eco, który nakreślił 
pesymistyczny obraz rozwoju społeczeństwa w erze wszechobecnych 
mediów. Oby się nie spełniło jego przeświadczenie o tym, że nasz 

 8 Por.http://www.fronda.pl/a/antykoncepcja-metoda-ktora-zmienila-zbiorowa-
-swiadomosc,27069.html: Za pomocą odpowiedniego zestawienia argumentów, 
uwypukla się tylko zalety, w taki sposób by klient nie zwrócił uwagi na żadną z wad, 
w najlepszym razie by je zrekompensować. Osoby, która oferuje dany towar, nie 
interesuje zupełnie to, by rzetelnie przedstawić Ci dobre i złe strony, ale aby daną 
rzecz kupiono.
 9 Por. Preambuła Konstytucji RP, 1997.
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dialog o prawdach podstawowych takich jak początek ludzkiego życia 
w szkle w społeczeństwie demokratycznym już nie jest możliwy z po-
wodu totalnej dezintegracji informacyjnej. Ostatnia powieść Emberto 
Eco – „Temat na pierwszą stronę” – opisuje zmierzch mediów, które 
wraz z cyfryzacją i ekspansją internetu, a także tabloidyzacją, nie są 
już źródłem informacji czy miejscem publicznej debaty, tylko dodat-
kiem do reklam i elementem strategii właścicieli realizujących swe cele 
na marginesie działalności informacyjnej. Oto przedsiębiorca, który 
nie posiada wpływów, jakie chciałby mieć, wpada na pomysł założenia 
gazety „Jutro”. Nigdy się ona nie ukaże, ale może stanowić straszak na 
tych, z którymi biznesmen chce być za pan brat10. Taka sytuacja dez-
integracji informacyjnej nie powinna być na rękę żadnemu obrońcy 
życia. Należy przezwyciężać hermetyczność tytułów, przygotowywać 
się solidnie do przekazu w nowych warunkach, ale też informować 
odpowiednim językiem każdy z możliwych nurtów debaty społecznej 
o naszych przekonaniach nt. godności życia ludzkiego od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Nie wolno się zrażać i ustawać.

4. Kultura języka 
Warunkiem dobrego argumentowania w przestrzeni publicznej jest 
używanie poprawnej polszczyzny. „Język polski należy do najcen-
niejszych dóbr kultury narodowej i to dóbr niezniszczalnych, ducho-
wych. Godny jest więc poszanowania, wyjątkowej opieki i ochrony 
ze względu na swoją rolę społeczną i historyczną. (…) Poprawnego 
używania języka polskiego powinniśmy się nauczyć wszyscy. A właś-
ciwie – uczyć się – bo tak do końca nikt z nas tego nie potrafi”11. Jeśli 
poprawnie będziemy używać w debacie naszego ojczystego języka 
i studiować znaczenia obcych słów w języku polskim – np. pro life, 
in vitro, pro choice – zdobędziemy słuchaczy już na początku. Język 
zdawkowy czy skrótowy nie zawsze przemówi w wywiadzie, a nigdy 

 10 J. Cieślak, Co łączyło Umberto Eco z Polską?, w: Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
Literatura/302219941-Co-laczylo-Umberto-Eco-z-Polska.html#ap-3, 21/02/2016. 
 11 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Warszawa 2003, s. 56.
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w czasie wypowiedzi pisemnej czy liście do redakcji. Języka prosta-
ckiego należy się wystrzegać.

Język wypowiedzi powinien odpowiadać audytorium, czytelników, 
być dostosowany do wieku, odwoływać się do znajomości proble-
matyki życia słuchacza, kontekstu debaty, a co najważniejsze wypo-
wiedzi ex catedra nie powinny być wygłaszane ad hoc, choć jednak 
tak powinny brzmieć. Nawet prezydenci przygotowują uprzednio 
wygłaszane do ludzi przemówienia, nierzadko długo uczą się argu-
mentacji, mowy ciała i kiedy podnoszą czy zawieszają głos nie czynią 
tego bez powodu. Zaniedbanie przygotowania retorycznego stawia 
obrońcę życia nierzadko w złym świetle. Zwłaszcza kiedy przeciw-
nikiem w debacie staje się obyty w mediach przedstawiciel swojego 
środowiska uniwersyteckiego, który na dodatek sprawnie posługuje 
się trikami oratorskimi. 

Przestrzegać należy przed używaniem języka wulgarnych porów-
nań czy słów w których nie panujemy nad emocjami. Wytykanie 
półprawd adwersarzowi w sposób brutalny, butny i nie znoszący 
sprzeciwu wpłynie negatywnie na odbiór nawet najszlachetniejszego 
przesłania.

Debata publiczna wymaga uprzedniego przestudiowania argu-
mentacji. W przeciwnym razie sama intuicja i wiara w swoje przeko-
nania mogą dawać niebezpieczne poczucie posiadania prawdy, której 
jednak nie umiemy dostatecznie mocno bronić.

5. Casus 
Obrońca życia winien przygotować się na wyróżnienie w swojej wy-
powiedzi  konkretów, jasnych dyspozycji, umiejętnie stosować sta-
tystyki i liczby. Znać przypadki w których dziecko pomimo ubóstwa 
rodziny, choroby matki, jej młodego wieku czy pochodzenia z czynu 
zabronionego urodziło się zdrowe. Dobrze jest podać do publicznej 
wiadomości jakiś casus, oczywiście z zachowaniem dyskrecji, który 
jednakże sprawi, że rozmowa czy wypowiedź zyska na autentycz-
ności. Dobrze jest wymienić imię dziecka, matki czy ojca. Pokazać 
miejscowość z której pochodzą. 
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Pamiętam pewną wypowiedź lokalnego polityka, który zauważył 
kiedyś potrzebę zmiany prawa mieszkaniowego po wizycie w jednym 
gminnym mieszkaniu lokatorskim rodziny z licznym potomstwem. 
Przed głosowaniem uchwały podczas argumentowania nad uchwałą 
posłużył się jednym tylko obrazem ze wspomnianej wizji lokalnej. 
Powiedział miej więcej tak: nasze przepisy powinny być zmienione, 
na małym metrażu rodzina posiadająca 5-ro dzieci dwoje z nich musi 
kłaść do snu do szuflad w meblach wysuwanych na czas nocnego 
spoczynku, a nie może dostać większego lokalu od gminy z powodu 
wysokiego standardu ogrzewania w tym budynku. Oczywiście jego 
wniosek przeszedł bez większych kłopotów. Regulamin lokatorski 
zmieniono dla dobra ogółu, a rodzina dostała w końcu większe miesz-
kanie. Casus zadziałał, przekonał radę i sprawił zmianę.

Pamiętajmy o tym, że adwersarze obrońców życia również przywo-
łują casusy. Nierzadko więc argumentacja wygląda na remisową: casus 
contra casus. Wówczas o przekonaniu opinii publicznej decydują inne 
niuanse. Np. wypowiedzi autorytetów. Głośną, ale skrzętnie skrywaną 
przez mainstreamowe media była wypowiedź głównego pediatry 
Federacji Rosyjskiej i wiceprzewodniczącego Rosyjskiej Akademii 
Nauk Medycznych Aleksandra Baranowa. Opowiedział się przeciwko 
dofinansowywaniu przez państwo zapłodnienia in vitro, jako metody 
leczenia niepłodności w Rosji. Powołując się na statystyki światowe 
podkreślił, że przy stosowaniu metody in vitro wzrasta ryzyko uro-
dzin dzieci z wadami. Występując w Dumie Państwowej apelował, 
że najlepiej wydane na in vitro pieniądze od razu powiększyć o te na 
inwalidów urodzonych dzięki tej metodzie12. Nawet kwestionowanie 
argumentacji eksperta nie zaciemni obrazu i pozostawi ważną wąt-
pliwość: co wówczas kiedy ten Rosjanin ma rację. Casus ma bowiem 
wielką siłę perswazji w komunikacji. Jest swoistym wyjściem z impasu 
komunikacyjnego i prezentacją stanowiska zrozumiałego dla ogółu. 
Nie zapominajmy o tym.

 12 Por. http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Rosja-glowny-pediatra- 
przeciwko-in-vitro,11270,8.html, 12/12/2015.
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6. Bohater ruchu

Można mieć wrażenie, że obrońcy życia za mało uwagi w swoich 
wystąpieniach poświęcają niewątpliwemu osiągnieciu cywilizacyj-
nemu, któremu na imię „okno życia”. Nie znamy dalszego ciągu 
życia dwudziestu dzieci z krakowskiego okna życia istniejącego od 
2006 roku. Nie wiemy czy mają się dobrze. Czy warto w ten sposób 
oddawać dzieci? Jaki jest los Jasia? Jaki Małgosi? Sprawni PR-owcy już 
dawno wynaleźliby sposób na wykorzystanie historii jednego z dzieci 
i pokazania szczęścia, które staje się udziałem rodziny adopcyjnej. 
Pierwsze dziecko w oknie życia ma pewnie już kilka lat. Usłyszeliby-
śmy chętnie o jednym takim bohaterze ruchu pro life, swoiste żywej 
reklamie, protagoniście, wyzwolonym z pułapki niemożności matki, 
nierzadko myśli aborcyjnych. Chcielibyśmy usłyszeć wypowiedzi par 
oczekujących latami na potomstwo, które otrzymują dziecko z okna. 
Może to nie takie łatwe, ale należy dawać publiczności bohaterów. 
Przykłady pociągają. Należy się nimi chwalić. Chcielibyśmy znać tę 
problematykę w kontekście hasła „Adopcja – nie aborcja”. W kon-
taktach z prasą i telewizją nie będzie łatwo znaleźć czegoś równie 
pociągającego jak obraz żywego człowieka uratowanego z aborcji, 
żyjącego w zwykłej rodzinie, spędzającego czas w szkole w sąsiedz-
twie. Taki bohater ruchu – żywy świadek życia – to dla komunikacji 
prawdy o życiu ludzkim rzecz bezcenna. 

Nie można w tym miejscu zapomnieć o trwającym do dzisiaj 
oddziaływaniu papieża Jana Pawła II. Jego postać, jego nauczanie 
doktryny o życiu stają się dla nas wyjątkową okazją do pokazania 
prawdy o nienaruszalności życia ludzkiego w kontekście demograficz-
nym i depenalizacji kary śmierci. Ruchy pro life mają w nim swojego 
opiekuna duchowego i patrona. Jego nauczanie wynika z głębi wiedzy 
medycznej wielu ośrodków i jest powtarzane przez kolejnych papieży. 
Potrzeba tylko nieco kompetencji w przybliżaniu jego myśli w sposób 
jasny i komunikatywny, nie wykluczający uczenia się i otwartości na 
nowe argumentacje.

W 2016 roku w sukurs obrońcom życia przychodzi papież Fran-
ciszek. Jego popularność medialna już nikogo nie powinna dziwić. 
Dlaczego nie używać któregoś z nowych sformułowań jego przesłania 
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do świata z adhortacji „Amoris Laetitia”? Wówczas nawet fragmen-
taryczny cytat numeru 83 przynosi nowe otwarcie słuchacza: 

Wartość życia ludzkiego jest tak wielka, tak niezbywalne jest prawo 
do życia niewinnego dziecka rozwijającego się w łonie swojej matki, 
że w żaden sposób nie można przedstawiać możliwości podejmowania 
decyzji w odniesieniu do tego życia, jakby chodziło o prawo do własnego 
ciała. Życie to  jest celem samym w sobie i żadną miarą nie może być 
przedmiotem dominacji ze strony innej istoty ludzkiej13.

Inni bohaterzy życia, profesorowie naprotechnologii, „neofici” 
ruchu, lekarze przechodzący ze strony pro choice w kierunku pro 
life są naturalnymi kandydatami do prezentowania ich drogi do 
zrozumienia gdzie leży przewrotność tezy o panowaniu człowieka 
nad życiem najmniejszych istnień ludzkich, powstałych np. na drodze 
procedury in vitro. Znamienny jest tutaj przykład profesora Tho-
masa W. Hilgers’a. Stwierdził on niedawno jasno, że w historii me-
dycyny popełniono wiele błędów, z których się później wycofywano. 
Wg niego in vitro jest właśnie takim błędem, który zbankrutuje. Nie 
ma wątpliwości, że ten błąd zostanie porzucony, a jego wyznawcy 
wymrą14. Niedawno doktor Jacek Szulc, na okładce najbardziej po-
czytnego tygodnika „Gość Niedzielny” przyznał się do porzucenia 
definitywnego procedury in vitro. Siedem lat pracował w programie 
in vitro z powodów głownie ekonomicznych. Stwierdził, że ludzie 
bardzo ufają lekarzom w procedurach ginekologicznych, a to jest 
w pewien sposób… naiwne. Jeśli w ciągu sekundy zanurza się ludzki 
zarodek w minus 196 stopniach, to czy to może być dobre dla tej 
istoty15? Ciekawy wywiad, ciekawa osoba może stać się osnową nar-
racji obrońców życia.

 13 Franciszek, Amoris Laetitia, Watykan 2016, n. 83.
 14 Por. E. Marchlewska (tłum.), Nadchodzi rewolucja życia. Z prof. Thomasem W. Hil-
gersem rozmawia Tomasz T. Terlikowski, w: Fronda nr 65 (2012), s. 109-112.
 15 Bóg wyciągnął mnie  z in vitro, w: Gość Niedzielny, 13 III 2016, ss. 26-29.
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7. Reklama społeczna

Chwaląc niezwykle wielką dynamikę i niewątpliwe osiągnięcia pol-
skich ruchu obrońców życia należy jednak podkreślić pewne braki. 
Otóż wydaje się, że brakuje środków na reklamę społeczną w Inter-
necie i telewizji. Tematyka pro life warta jest przygotowanej kampa-
nii reklamowej zwłaszcza kiedy wychodzi się propozycjami zmiany 
prawa polskiego. Kampanie informacyjne w coraz wracających do 
świetności mediach wyznaniowych nie wystarczą. 

Kto jednak zapłaci za taką kampanię reklamową? Kto zajmie się 
jej przygotowaniem? Kto wyłoży środki na emisję? Te pytania nie 
powinny pozbawiać żywotności i nadziei ludziom pracującym dla 
życia. Krótki 20 sekundowy spot reklamowy spełniający wymagania 
radia, telewizji czy Internetu można zrealizować za tanie pieniądze 
i oczekiwać na odpowiedni moment. Wtedy uzyskując rabat w domu 
medialnym dać możliwość zapoznania się z argumentami obrony 
życia. Caritas Polska jest przykładem takiego działania i przedświą-
tecznie budzi ludzkie odruchy dzielenia się. Dlaczego miałoby się to 
nie udać obrońcom życia? Oczywiście wymaga to koordynacji ogól-
nopolskiej, koncentracji środków i zgody co do celów akcji. Można 
zastanawiać się czy składka na fundusz S.O.S. na domy samotnej 
matki nie byłaby celem społecznej akcji reklamowej.

Co ciekawe kampanie na rzecz życia od poczęcia można za darmo 
wdrażać w różnych społecznych wydawnictwach położniczych, gine-
kologicznych. Niech przykładem stanie się familyservice.pl i poradnik 
dla przyszłych rodziców „Happy baby” Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego FIGO. W tych wydawnictwach prof. Longin Marianow-
ski propaguje w wielotysięcznym nakładzie, przy zwielokrotnionej 
jeszcze klikalności życie ludzkie trwające od poczęcia do narodzin! 
W pierwszym tygodniu życia dziecko – „komórka zawierająca pełną 
informację genetyczną” odbywa wędrówkę po jajowodzie16. Środki 
społeczne mogą propagować prawdy kluczowe dla środowisk pro life.

 16 L. Marianowski (red.), Happy Baby – poradnik dla przyszłych rodziców, Warszawa 
2015, s. 10.
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8. Nowe media, nowe społeczności

Rainer Patzlaff w swojej książce napisał: „Rodzice mają dzisiaj mniej 
czasu dla dzieci. W ciągu dnia zostaje matce przeciętnie dwanaście 
minut na prawdziwą rozmowę z dzieckiem”17. Wejście telewizji i no-
wych mediów sprawia problemy w edukacji, również w kontekście 
prawdziwego rozróżnienia tego co dobre i co złe. Pojawiają się za-
grożenia ekosystemu człowieka. Młode pokolenie często analizuje 
świat poprzez szklany ekran monitora, smartfona, tabletu. Tego czego 
w nim nie ma nie jest prawdziwe. A eksperci alarmują. Jeśli nie nastąpi 
radykalna zmiana świadomości ludzi w zakresie wybieranych war-
tości, kształtowania postaw i podejmowanych działań, to na świecie 
nastąpi powszechny stan zagrożenia życia. Dotykamy tutaj problemu 
nowych form komunikacji.

Jak przekonać użytkownika nowych mediów, korzystającego w spo-
sób intuicyjny  od małości z dobrodziejstw cywilizacji technicznej, że 
jego życie i życie nienarodzonych czy starszych jest tak samo bezcenne? 
Cyfrowy użytkownik zamyka się nierzadko w świecie kliknięć. Co 
zrobić, aby internaucie uświadomić ważność kwestii życia człowieka. 
Nie ma tutaj jednorodnych i łatwych rozwiązań. Uwydatnia się brak 
widgetów o tematyce pro life, brak nagłośnionych blogów, interneto-
wych forów o tej tematyce. Na uwagę zasługuje strona Polskiego Sto-
warzyszenia Obrońców Życia Człowieka pro-life.pl, ciekawa inicjatywa 
medialna Fundacji Jeden z Nas jedenznas.pl, czy strona Funduszu Dar 
Życia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego prolife.org.pl. Jednak obrońcy 
życia nie posiadają wystarczających narzędzi w świecie, który teraz 
stanowi główna platformę komunikacji społecznej. Nie są to bynajmniej 
ostrej słowa krytyki, tylko obserwacja. 

Watykańskie służby prasowe zauważyły ten problem przed laty. Dziś 
papież Franciszek posiada profil na Facebooku w wielu językach świata, 
w samym języku polskim posiada ponad 100 tysięcy znajomych. Papież 
Franciszka również plasuje się na drugim miejscu Tweetera. Obserwuje 
jego wypowiedzi ponad 7 milionów ludzi. Wniosek dla polskiego ruchu 

 17 R. Patzlaff, Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój 
dziecka, Kraków 2008, s. 102.
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pro life jest czytelny. W świecie dynamicznie zmieniających się przy-
zwyczajeń komunikacyjnych i tworzenia swoistych społeczności i grup 
zainteresowań potrzeba nowych sposobów przekazywania prawdy 
o życiu człowieka. Jeden z włoskich proboszczów na spowiedzi uzyskał 
niedawno takie pouczenie: nie szukaj swoich parafian w kościelnym 
zaciszu, tam ich już nie ma, nie denerwuj się na to, wychodź do nich – 
oni są w Internecie, tam się komunikują. “Nawrócony” na Internet 
przestał użalać się na brak okazji duszpasterskich. Analogiczna praca 
czeka dziś ruch polskich obrońców życia. Zwłaszcza tych młodszych. 
Możecie zwoływać się i informować właśnie wykorzystując nowe me-
dia. W realnym świecie odnajdujemy wówczas podobnie myślących. 
I będzie łatwiej otworzyć nowe pokolenie na prawdę o życiu. To poko-
lenie żyje nowymi mediami.

W tym kontekście zdumiewającą nauką jest dla obrońcy życia spoj-
rzenie na niektóre wideo blogi. Weronika Zeguła wywołała reakcję 
dziesiątków tysięcy internautów wytykając przeciwnikom obrony życia 
4 medialne kłamstwa w ciągu kwietniowej debaty nt. ewentualnej noweli 
polskiej ustawy. To naprawdę dobry, 6-cio minutowy instruktarz języka 
nowych społeczności. Tak to się robi w sieci. Zapraszam na youtub’a18.

9. Środowisko „mieć”, środowisko „korka informacyjnego”
Wielkie wezwanie dla obrońców życia, tak ze strony chrześcijańskich 
formacji pro life, jak i tych indywidualnych inicjatyw przedstawia umie-
jętność używania dla misji Kościoła – wspólnoty – nowych narzędzi ko-
munikacji. Jednak najważniejszym wezwaniem wydaje się umiejętność 
przekazywania racji w sposób pełny, mądry, przekonywujący. Argu-
mentacje racji medycznych, etycznych, szacunek do ludzkich odniesień 
w triadzie mama-tata-embrion stosować należy oczywiście w dialogu 
i stałej wrażliwości na społeczne okoliczności. Monolog lekarza, wykład 
etyka ex catedra czy kazanie księdza ex ambona wydawać się mogą 
metodami nie najbardziej odpowiednimi do delikatności przedmiotu 
zagadnienia i nierzadkich dramatycznych wyborów małżonków. Nie 
chodzi o wykluczanie kogokolwiek z dialogu. Stosowanie „brzytwy” 

 18 https://www.youtube.com/watch?v=_EwycHZBSrw,12/04/2016.
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komunikacyjnej dla inaczej myślących, stawianie swojej argumentacji 
ponad wszystko, przedstawienie etycznych racji bez wrażliwości są 
strategiami komunikacyjnymi nie do polecenia. Potrzebne jest raczej 
cierpliwe ukazywanie racji w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 
Cierpliwość to pierwsze słowo w komunikacji wśród ludzi zmęczonych 
oczekiwaniem na potomstwo.

Nie napawa również optymizmem sytuacja demograficzna spo-
łeczeństw tzw. starych demokracji, do którego należy również przez 
wejście do UE nasza Polska. Przynajmniej z dwojga powodów środo-
wisko w którym należy komunikować staje się mało wrażliwe na głos 
etyczny w dziedzinie rozrodczości in vitro. Po pierwsze współcześni 
nam, zwłaszcza młodzi zdają się być najbardziej wrażliwi na sferę 
mieć. Rozwój sektora finansowego staje się tak dynamiczny że wręcz 
dominujący. Nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane 
są wprost do ogólnoświatowych operacji finansowych. Według wielu 
obserwatorów następuje na naszych oczach trzecia rewolucja prze-
mysłowa, gospodarka opiera się na wiedzy, cywilizacji informacyjnej, 
a 30% decyzji finansowych dokonuje się automatycznie, przez kom-
puter. Na szczeblach rządowych i centralnych różnych organizacji 
decyzje podejmowane są zbyt w czasochłonnym trybie. Nie dzietność 
więc, ale zysk i posiadanie są czynnikami podstawowymi w cywiliza-
cji zachodu. To przyspieszenie powoduje podporządkowanie rodziny 
pracy i zarabianiu. Dziecko staje się synonimem bogactwa19.

Po drugie swego rodzaju niewrażliwość na etyczne argumenty 
buduje pewien analfabetyzm komunikacyjny. Zapewne wszyscy do-
świadczyliśmy takiego muru semantycznego niezrozumienia. Ten 
ostatni dotyka statystycznego odbiorcę nie umiejącego często pre-
cyzyjnie odróżnić kreacji propagandowej, reklamowej, rozrywkowej, 
fabularnej, cyfrowej od rzeczywistości natury, życia dla rodziny, 
ducha, kultury. Powszechnie nagłośniona informacja traktowana 
jest jako „czysta” i „jedyna” prawda. 

 19 Por. E. Mączyńska, Sytuacja demograficzna jako element globalnie naruszonej 
równowagi, w: Zb. Strzelecki, A. Petrykowska (red.), Polska w Europie – Przyszłość 
demograficzna, t. I, Warszawa 2012, s. 92-93.
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Zarazem wraz z rozwojem technologii informacyjnych coraz silniej daje 
o sobie znać dychotomia wiedzy i mądrości. We współczesnym świecie 
zasoby informacji rosną niebywale szybko, co tworzy problemy z ich ra-
cjonalnym wykorzystywaniem i przetwarzaniem. W języku niemieckim 
bardzo trafnie metaforycznie odzwierciedla to zjawisko określenie „Infor-
mationsstau”, czyli „korek informacyjny”. Poruszanie się w takim korku 
sprawia, że siły kreatywne, potencjał kreatywności, tracone są na rzecz 
konieczności wykonywania prostych, technicznych prac, niezbędnych 
do przebrnięcia przez ogrom informacji i ich selekcji. I właśnie dlatego, 
mimo ogromu informacji, nie przekłada się w pełni na wiedzę. Wiedza 
zaś nie przekłada się dostatecznie satysfakcjonująco na mądrość20.

Zasoby informacji przeważają nad zasobami wiedzy, a zasoby 
wiedzy są znacznie mniejsze od zasobów mądrości. Tę drugą charak-
terystykę środowiska utrudniającą komunikowanie prawdy o życiu 
ludzkim i jego godności może zostać streszczona używając znaków 
matematycznych w następujący sposób: INFORMACJA > WIEDZA > 
MĄDROŚĆ21. Trudno odróżnić w potoku sygnałów te sprawdzone, 
uniwersalne, poważne i mądre. Przychodzi więc żyć w środowisku 
niespotykanego wcześniej przyspieszenia obiegu niesprawdzonych 
informacji i wszędobylskiego zabiegania o to, aby coraz więcej mieć, 
a wcale nie więcej być. Nie takiej sytuacji nauczył wielki obrońca życia 
Jan Paweł II. Jego klasyczny już prymat „być” nad „mieć”, staje się 
kluczowy w dobie powszechnego w sytej cywilizacji zachodu, gdzie 
decyzja na pierwsze dziecko jest zazwyczaj spóźniona, gdzie wskazuje 
się na techniki wspomaganego rodzicielstwa jako na zaspokojenie 
popytu na posiadanie dzieci.

Errore humanum est. Człowiek jest istotą omylną. Często potrze-
buje więcej czasu do zrozumienia pozycji godnościowej chrześci-
jańskiej bioetyki. Niektórym nie wystarcza prosta norma: to jest złe, 
to jest dobre. Papież Franciszek zachęca chrześcijan do cierpliwości 
w sieciowym komunikowaniu. Stwierdza, że możliwa jest kultura 
spotkania. Ona wymaga, 

 20 Jw., s. 93.
 21 Por. jw., s. 93-95.
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abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych. 
Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej 
komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. Zwłaszcza internet 
może zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między 
wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży dar22.

Kultura spotkania, kultura solidarności z parami przeżywającymi 
kłopot, przysłuży się najbardziej głoszeniu godności ludzkiego życia 
i jej prymatowi przed samą techniką prokreacyjną. Proszę o taką 
komunikację wolontariuszy, decydentów ruchu pro life oraz ich działy 
komunikacji.

Streszczenie:
Uzasadnioną wydaje się teza, że podmioty uczestniczące w debatach o in 
vitro i aborcji używają wielu interesujących i skutecznych manewrów języ-
kowych, metod socjotechnicznych, które warto przeanalizować. Postawa 
współczesnych grup zrzeszających aktywistów tzw. ruchu pro choice, którą 
charakteryzuje bardzo wyrazista, momentami wręcz agresywna polemika, 
paradoksalnie po głębszej analizie, może dostarczyć wiele cennych i sku-
tecznych narzędzi w podejmowaniu kolejnych dyskusji ze strony obrońców 
życia. Ważne jest, aby przy tym odkryć liderów opinii ruchu pro life, posłu-
giwać się językiem komunikującym, bliskim medycynie, unikając „korków 
komunikacyjnych” i „okładania się maczugami” z inaczej myślącymi.

Summary:
There seems to be much truth in the thesis that the participants of the IVF 
and abortion debate make use of many interesting and successful linguistic 
maneuvers and social techniques which are worthy of further investigation. 
The attitude of pro-choice activists and groups, which is characterized by 
a very clear and oftentimes aggressive polemic, can on further analysis para-
doxically, provide pro-life advocates with many valuable and successful tools 
for further discussion. It is crucial that pro-life leaders use communicative 

 22 Franciszek, Komunikacja, jej narzędzia – to dar, ale i odpowiedzialność, Orędzie 
Papieża Franciszka na XLVX  Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Ko-
munikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”, Watykan 2016 r.
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and medically-based language, thus avoiding ‘communication jams’ and 
‘verbal violence’ with those who think differently.

Słowa kluczowe: Komunikacja, media, pro life, pro choice, in vitro, język, 
zmiana, Franciszek

Key words: communication, media, pro-life, pro-choice, in vitro, language, 
change, pope Francis
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CHRYSTUS – PRAWDA – SUMIENIE. 
TRZY FILARY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WYCHOWANIA 

MORALNEGO
Christ – Truth – Conscience. Three Pillars of Christian Moral Education

W obliczu wielu zagrożeń moralnych współczesności Kościół, który 
jest znawcą spraw ludzkich, podkreśla konieczność formacji sumie-
nia. Postulat ten znajduje się nie tylko w oficjalnych wypowiedziach 
Urzędu Nauczycielskiego, ale także w refleksji teologiczno-kateche-
tycznej wielu uczonych katolickich. Ten wymiar misji Kościoła wydaje 
się szczególnie ważny w kontekście Starego Kontynentu, którego 
głównym problemem jest głęboko zdeformowane ludzkie wnętrze: 
zachwiana prawidłowa relacja wolności człowieka do prawdy. Stąd też 
konieczność uczynienia na powrót prawymi pokrzywionych ludzkich 
sumień staje przed Kościołem XXI wieku jako zadanie pierwszo-
rzędnej wagi. Ażeby wychowywać człowieka na obywatela Europy 
jutra, na budowniczego Europy jako wspólnego domu dla wszystkich 
mieszkańców, trzeba zacząć od pracy nad sumieniem1.

Zagadnienie ukazania podstawowego znaczenia prawdy w życiu 
zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw wydaje się 
być szczególnie aktualne we współczesnej kulturze demokratycznej, 
w której rozpowszechnił się pogląd, że porządek prawny społeczeń-
stwa powinien być zbudowany wyłącznie na tym, co większość oby-
wateli stosuje i uznaje za moralne. Od 1989 roku Kościół w Polsce 
zaczął wpisywać się w nowe demokratyczne formy życia społecznego, 

 1 T. Styczeń, Sumienie a Europa czyli Gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa 
na Synod Biskupów Europy 1991, „Ethos” 1991, nr 15-16, s. 162-163.
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co nie pozostaje bez konsekwencji dla moralności Polaków. Pośród 
tych form jedną z bardziej niebezpiecznych, bo prowadzących w pro-
stej linii do relatywizu moralnego i deformujących działanie sumienia, 
jest kryterium kompromisu, tzn. stosowanie zasady łatwizny, po-
wszechnej konwencji, płynięcia z prądem, uległości wobec aktualnej 
mody itp.

Aktualność tematu podyktowana jest także typowym obecnie 
zagrożeniem w dziedzinie wychowania ku wartościom: traktowania 
dobrego nastroju emocjonalnego jako istotnej wartości i podstawo-
wego kryterium postępowania. Szuka się więc dla siebie religii sto-
sownej, wygodnej, odpowiadającej duchowi konsumpcjonizmu, tzn. 
takiej, która dawałaby człowiekowi komfort poczucia bezpieczeństwa 
w zaświatach, która pełniłaby funkcję terapeutyczną, podejmowałaby 
wszechstronną działalność charytatywną oraz dawałaby określone 
przeżycia uczuciowe.

Istota i miejsce formacji sumienia w wychowaniu moralnym
Wychowanie moralne nie jest jednym z równorzędnych rodzajów czy 
działów wychowania, ani nie jest jakąś odrębną dyscypliną, której 
można by się wyuczyć. Łączy się ono konstytutywnie z globalnym 
(całościowym) wychowaniem osoby i z tego kontekstu nie może być 
wyizolowane. Wychowanie moralne stanowi cel sam w sobie: zamie-
rza wprowadzić katechizowanego w świat, gdzie zawsze jest miejsce 
na nawrócenie oraz doskonalenie istniejącego porządku. Według 
J. Ratzingera wychowanie moralne jest wprowadzeniem w etos i kon-
frontacją etosu z etyką2. A człowiek potrzebuje etosu, by być sobą. Tam 
bowiem, gdzie nie ma już nic, za co warto by było umrzeć, tam nie 
warto również i żyć; życie utraciło swoje „po co”3.

 2 Por. S. Kunowski, Wychowanie moralne jako istotny element wychowania 
chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, 
Kraków 1982, s. 94; C. Rogowski, Wychowanie moralne dzisiaj, „Katecheta” 1996, 
nr 4, s. 205-206; J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 84.
 3 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, Kraków 2001, s. 33-34.
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Wychowanie religijne zawiera w sobie wychowanie moralne, które 
w nim właśnie znajduje swoje ostateczne ukoronowanie4. Z kolei 
wychowanie moralne – na co wskazują dokumenty ostatnich pon-
tyfikatów – powinno być przede wszystkim formacją sumienia5. 
Ponieważ sama wiedza o tym, co dobre i co złe nie wystarczy, nie-
zmiernie ważnym w wychowaniu moralnym okazuje się jasne pojęcie 
sumienia, słuchanie głosu tego żywego świadka, adwokata i sędziego, 
pielęgnowanie i kształtowanie moralnej władzy sądzenia. Środowi-
skiem wychowawczym, w którym w głównej mierze nabywa się tej 
umiejętności, jest rodzina. Pierwszym bowiem z zadań rodziny jest 
kształtowanie sumienia6. Można zatem powiedzieć, że katecheza 
rodzinna zakłada mocny fundament świadectwa rodzinnej miłości 
pod proces wychowania moralnego. Człowiek, jeśli chce dojść do 
osobowej doskonałości, nie zrealizuje jej inaczej, jak tylko przez realną 
miłość ku drugiemu człowiekowi; nie może bowiem żyć bez miłości7. 
Wobec powyższego przykazanie miłości jawi się jako podstawowa 
norma dla formacji moralnej.

Formację sumienia można w jakimś sensie utożsamiać z wychowa-
niem moralnym, ale również, z drugiej strony, każdy proces wychowa-
nia jest w swoim jądrze procesem wychowania sumienia. Konieczność 
katechezy o sumieniu jest tym bardziej paląca, że wstrząsy, jakim pod-
lega dzisiejsza kultura, nieustannie wystawiają sumienie człowieka na 
próbę. W takiej sytuacji zadaniem niezmiernie istotnym wydaje się 
ukształtowanie prawidłowego sumienia, a następnie pobudzanie go 

 4 Por. J. Charytański, Wychowanie moralne w katechezie, w: Podręcznik metodyczny 
do Katechizmu religii katolickiej, red. J. Charytański, W. Kubik, cz. 4, Warszawa 
1980, s. 21-23; W. Gubała, Wychowanie moralne młodzieży, w: Teoretyczne założenia 
katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989, s. 211.
 5 Por. PMW 2, s. 12; PDK 26.
 6 Por. VS 64; R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 
1983, s. 256; J. Szpet, Wychowanie do pokuty w rodzinie i w katechezie parafialnej, 
w: Pokuta i sakrament pojednania we współczesnym Kościele, Poznań 1985, s. 49. 
Zob. CT 68; LR 16; DOK 225.
 7 RH 10. Por. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986, s. 163. Zob. 
także Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005, nr 16-17.
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do oceny wartości moralnych celem osobistego wyboru ich i przyjęcia 
za własne8.

Wychowywanie człowieka w duchu pedagogiki chrześcijańskiej 
oznacza pomaganie mu wchodzić w relację osobową z Bogiem, która 
ma miejsce szczególnie w akcie sumienia. Oznacza to jednocześnie 
wychowywać w nim autentyczne sumienie moralne i wprowadzać 
w krąg przeżyć i doznań religijnych, czyniąc go dyspozycyjnym na 
apel Boga9. Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje 
się zawsze za sprawą odnowy sumień10. Ostatecznie więc wychowaw-
cza troska o człowieka to przede wszystkim troska o uformowanie 
jego sumienia, o to, by poznał prawdę i dobro, i by w swoim życiu 
postępował zgodnie z poznaną prawdą, albowiem chrześcijaństwo 
godne swego miana nie może się wyrażać jedynie w przeciętnej uczci-
wości, dostosowanej do norm społecznych, ale musi być prawdziwym 
dążeniem do świętości11.

Formacja moralna nie tylko przekazuje treść moralności chrześ-
cijańskiej, lecz również czynnie kultywuje postawy ewangeliczne 
i wartości chrześcijańskie. W wychowaniu moralnym nie chodzi 
bowiem jedynie o znajomość pojęć, ale o postawę katechizowanego 
wyrażającą się w dążeniu do osiągnięcia nowego sposobu bytowania 
w Chrystusie (esse in Christo)12. Następstwem tego nowego istnienia 

 8 Por. W. Kawecki, Spowiedź a kształtowanie sumienia, „Homo Dei” 2001, nr 1, 
s. 42; R. Guardini, Zjawisko sumienia, „Znak” 1996, nr 7, s. 24; ReP 26; S. Kunowski, 
Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., 
s. 87.
 9 Por. M. Nowak, „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczania i urzeczywist-
niania swojego człowieczeństwa, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, 
opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 182-183.
 10 Por. Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą 
odnowy sumień (14 II 1998), 2, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1998, 
nr 3. Zob. także Franciszek, Modlitwa na Anioł Pański 6 grudnia 2015, http://papiez.
wiara.pl/doc/2862422.Franciszek-o-potrzebie-ciaglego-nawrocenia.
 11 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek (25 III 2001), 15.
 12 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 84.
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musi być nowy sposób działania13. A żyć z Boga znaczy: nie realizować 
siebie, nie chcieć samemu brać świata w ręce, pożegnać się z marze-
niami o samowystarczalności i autonomii, jakbyśmy byli w stanie sami 
działać, uczyć się naprawdę przyjmowania życia dzień po dniu z Jego 
ręki, ufnie i bez strachu14. Taki jest zresztą cel katechezy moralnej, 
która wyrażając w sposób bardzo jasny radość i wymagania drogi 
Chrystusa, winna stać się katechezą nowego życia w Chrystusie. Ko-
niecznym i bezpośrednim następstwem tej egzystencjalnej sytuacji 
wierzącego człowieka jest więc to, że musi się on przyoblec w Chry-
stusa i walczyć ze złem, umarwiając i zapierając się samego siebie15.

Celem działania sumienia – w perspektywie teologicznej – jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której człowiek będzie słuchał głosu 
Chrystusa żyjącego w nim. A Chrystus najpierw obdarowuje nowym 
życiem, a dopiero potem wzywa do tego, by żyć na miarę tego daru. 
Dlatego właśnie kształtowanie sumienia oznacza zarazem kształto-
wanie dojrzałych postaw ludzkich i chrześcijańskich. Jest to problem 
tym bardziej palący w obecnej sytuacji, w której epokę współczesną 
znamionuje pomieszanie pojęć i chaos poglądów16. 

Wychowanie sumienia – prawo i obowiązek chrześcijanina
Sumienie ludzkie, jako zdolność poznania i wartościowania moral-

nego, nie tylko może, ale również powinno być formowane i kształ-
towane17. Sumienia nie można pozostawić samemu sobie, bez żadnej 

 13 Por. Jan Paweł II, Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą 
i wolnością (13 VI 1983), 1, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8. 
 14 J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, s. 91.
 15 Por. CT 29; KKK 1697; Jan Paweł II, Chrystus jest całą prawdą człowieka (31 VIII 
1983), 3, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8.
 16 Por. R. Jaworski, Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, „Pastores” 1999, 
nr 3, s. 49; J. Nagórny, Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie, w: Wyzwania moralne 
przełomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 165; S. Kunowski, 
Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., 
s. 88.
 17 Por. J. Bagrowicz, Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego, 
w: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A. M. 
de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 88.
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opieki18. Współczesny człowiek zafascynowany jest wolnością. Można 
powiedzieć, że jest chory na wolność19. W naszym stuleciu, jak w żad-
nym innym okresie historii, wolność odsłoniła swoją moc destrukcji20. 
Jan Paweł II zauważa, że w niektórych nurtach myśli współczesnej do 
tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut, 
który ma być źródłem wartości21. Jednak wywalczona w taki sposób 
wolność pozostaje pusta. Owszem, jesteśmy zobowiązani do wolności, 
nie tylko dlatego, że jest ona zarówno prawem, jak i obowiązkiem 
człowieka, ale także ze względu na nasz cel ostateczny i nakaz do-
skonalenia osobowego22. Tymczasem zapomina się niejednokrotnie, 
że wolność nie jest naturalnym przymiotem ludzkości ani nie uspra-
wiedliwia się sama przez się. Zdobycie wolności połączonej z odpo-
wiedzialnością jest zadaniem, które musi podjąć każdy człowiek23.

Dla każdego chrześcijanina kształtowanie sumienia jest zarówno 
podstawowym prawem, jak i podstawowym zadaniem nie tylko 
do realizowania na pewnym etapie ludzkiego życia. Jest to raczej 
powinność spoczywająca na chrześcijaninie przez całe jego życie, 
ponieważ proces wychowania nigdy się nie kończy24. Jak pisze Jan 
Paweł II: każdy chrześcijanin powinien być człowiekiem sumienia 
odnoszącym naprzód to najważniejsze i poniekąd najtrudniejsze ze 

 18 K. Romaniuk, Jak żyć i po co?, Częstochowa 1996, s. 99.
 19 Por. S. Rosik, Sumienie między wolnością a prawdą, w: Człowiek sumienie, 
wartości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 108.
 20 Por. J. Kupczyk, W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków 
1999, s. 97.
 21 VS 32.
 22 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, Kraków 1999, s. 58; J. Majka, Chrześ-
cijańska myśl społeczna, Warszawa 1982, t. 3, s 124.
 23 Por. Jan Paweł II, Podróż apostolska Jana Pawła II na Kubę – Hawana, Msza św. na 
pl. Rewolucji im. José Martí (23 I 1998), Ewangelia jest drogą pokoju, sprawiedliwości 
i wolności, 6, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1998, nr 3; R. J. Neuhaus, 
Biznes i Ewangelia, Poznań 1993, s. 25.
 24 Por. M. Napieralski, O nowym katechizmie, Warszawa 1994, s. 106; KKK 1784; 
J. Rozwadowski, Integralny związek czynnika nadprzyrodzonego i naturalnego 
w wychowaniu chrześcijańskim, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. 
F. Adamski, Kraków 1982, s. 56.
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zwycięstw – zwycięstwo nad samym sobą25. Człowiek wierzący ma 
obowiązek ustawicznie urabiać, kształcić, formować własne sumienie, 
odwołując się przy tym nie do czysto subiektywnych odczuć, lecz do 
kryteriów obiektywnych, a takimi są prawdy przez Boga objawione 
i przez Kościół podane do wierzenia. Nie ma bowiem takiego punktu 
osiągalnego ludzkim wysiłkiem, po przekroczeniu którego wolno 
byłoby cieszyć się zdobytym stanem doskonałości. Moralność wypły-
wająca z wiary jest moralnością dynamiczną, która nigdy nie pozwala 
chrześcijaninowi zaprzestać wysiłku i być zadowolonym z siebie26.

Wychowanie i ustrzeżenie przez całe życie prawego sumienia wiąże 
się ze stawianiem sobie wymagań, by postępować w sposób szlachetny 
i zgodny z głosem sumienia27. Być człowiekiem sumienia to znaczy 
wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo 
się nawracać28. Wychowywać sumienie, to znaczy zaprawiać rozum, 
aby umiał rozpoznawać prawdę moralnych sytuacji. Dojrzałość su-
mienia osiąga się przez wytrwałe kształtowanie w sobie umiłowania 
prawdy i dobra, przez urabianie woli, przez pilną dbałość o swój 
rozwój duchowy, o zdobywanie głębokiej mądrości w bliskiej więzi 
ze wszystkim, co może te wartości zagwarantować29.

Chrystus – osobowa Prawda
Pierwszym i najważniejszym twierdzeniem chrześcijańskiej nauki 
moralnej jest to, że Bóg w Jezusie Chrystusie objawił się jako osobowa 
Prawda30. Została ona obwieszczona raz na zawsze w tajemnicy Jezusa 

 25 Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy 
sumień, dok. cyt., 2.
 26 Por. P. Góralczyk, Sumienie a prawda i wolność, „Communio” 2000, nr 1, s. 99. 
Zob. także Benedykt XVI, Deus caritas est, dz. cyt., nr 28.
 27 Por. M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. 
Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 166.
 28 Jan Paweł II, Czas próby polskich sumień trwa. Homilia wygłoszona 22 V 1995 r. 
w Skoczowie, 3, „Więź” 1995, nr 7. 
 29 Por. T. Sikorski, Sumienie, w: Słownik teologiczny, dz. cyt., s. 557.
 30 Por. M. Pokrywka, Rola Duch Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia, w: 
Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 205.
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z Nazaretu31. Chrystus poznawany przez chrześcijanina z osobistej, 
egzystencjalnej lektury Ewangelii jest całą prawdą człowieka, a co 
za tym idzie, jest prawem życia ludzkiego32. Należy (…) mocno uwie-
rzyć w to, że w tajemnicy Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, 
który jest drogą, prawdą i życiem (J 14,6), zawarte jest objawienie pełni 
Bożej prawdy33. Rozpoznanie i przyjęcie całej prawdy nie dokonuje 
się tylko w wymiarach intelektualnych, ale nade wszystko chodzi 
tu o przylgnięcie do Osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu 
i przeznaczeniu, udzial w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłu-
szeństwie woli Ojca34. To zbliżanie się do Boga, który jest Prawdą, 
umożliwia coraz pełniejszą realizację wolności człowieka. Wolność 
nie oparta na prawdzie oddziałuje na człowieka w taki sposób, że staje 
się przedmiotem, a tym samym nie ma żadnej możliwości osobistego 
rozwoju35.

Chrystus jako prawda znaczy: Bóg, który z niewiedzących sług za-
mienia nas w przyjaciół, dopuszczając nas do współwiedzy o sobie 
samym36. On to poprzez wewnętrzny związek z sobą umożliwił czło-
wiekowi znalezienie ostatecznej prawdy i swojej rzeczywistej wol-
ności. A zatem Chrystus, Odkupiciel człowieka, czyni go wolnym37. 
W Chrystusie objawia się nie tylko prawda dotycząca oblicza Boga 
jako Ojca, a przez to i pełna prawda odnośnie do Jego woli zbawczej, 
lecz także prawda o człowieku38. Ta objawia się w pełni w momencie, 

 31 Por. FR 11; KO 2.
 32 Por. A. Siemieniewski, Coraz bardziej istniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu, 
w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, dz. cyt., s. 235; 
Jan Paweł II, Chrystus jest całą prawdą człowieka, dok. cyt., 2. Zob. także DWR 14.
 33 DI 5.
 34 VS 19; por. M. Pokrywka, Rola Duch Świętego w kształtowaniu dojrzałego su-
mienia, art. cyt., s. 205.
 35 Por. Jan Paweł II, Ewangelia jest drogą pokoju, sprawiedliwości i wolności, dok. 
cyt., 6.
 36 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 38.
 37 Por. DonV 3; Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (8 XII 1980), Chcesz 
służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, 11, „L’Osservatore Romano” – wydanie 
polskie 1980, nr 11.
 38 Por. L. Melina, Sumienie – wolność – Magisterium, „Ethos” 1991, nr. 3-4, s. 107.
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gdy Bóg objawia samego siebie39. Tajemnica człowieka objawia się 
do końca tylko w Jezusie Chrystusie40. On objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi41. Stało się tak za sprawą aktu Odkupienia, który 
wszczepił osobę ludzką w Chrystusa, czyniąc ją uczestnikiem boskiego 
Synostwa Słowa, dzięki czemu sumienie chrześcijańskie jest pozna-
waniem z Chrystusem uczestnictwem przez wiarę w Jego poznaniu, 
które zbawia i czyni wolnymi42. Wiara jest bowiem podarowanym 
nam nowym sposobem myślenia i poznania43. Przez akt Odkupienia 
Chrystus staje się dla sumienia jedyną księgą moralności44. Odtąd 
wiara i postepowanie moralne stanowią jedność45. Dramat Odkupienia 
jawi się w tym kontekście jako dramat Boga spieszącego na ratunek 
uwikłanemu w niewolę nieprawdy człowiekowi46. Pokora Boga staje 
się drzwiami prawdy na świat; i nie ma innych – jak pisze J. Ratzin-
ger. Ubóstwo zaś jest prawdziwie boską formą objawienia się prawdy: 
w ten sposób może ona wymagać posłuszeństwa bez wyobcowania47.

Wolność, z której wyeliminowano prawdę, jest kłamstwem48. 
Prawda bowiem jest granicą wolności i poza tą granicą kończy się 

 39 Por. R. Otowicz, „Veritatis splendor” w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. E. Janiak, 
Wrocław 1994, s. 229.
 40 KDK 22.
 41 RH 10.
 42 Por. Jan Paweł II, Chrystus jest całą prawdą człowieka, dok. cyt., 1; L. Melina, 
Sumienie – wolność – Magisterium, art. cyt., s. 107.
 43 Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2001, s. 63; J. Nagórny, Teologia 
moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, w: W prawdzie 
ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. E. Janiak, Wrocław 1994, 
s. 187.
 44 Por. S. Rosik, Sumienie między wolnością a prawdą, art. cyt., s. 116.
 45 Por. Jan Paweł II, Szczęście osiąga się przez ofiarę, dok. cyt., 3.
 46 Por. J. Marecki, T. Styczeń, „Veritatis splendor” – encyklika o wolności, w: W praw-
dzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. E. Janiak, Wrocław 
1994,  s. 211.
 47 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 45-46; por. także tenże, Granice 
dialogu, dz. cyt., s. 123.
 48 Por. tenże, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 38.
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wolność, a rozpoczyna destruktywna samowola49. Dlatego zerwanie 
więzi wolności z prawdą, dzięki której osoba staje się bardziej sobą, 
stawia pod znakiem zapytania sensowność dramatu Odkupienia. 
Etos Odkupienia to spotkanie w człowieku prawdy i wolności50. Bo-
ska przyjaźń względem ludzi polega na tym, że Bóg wprowadził nas 
w sferę zaufania, a przestrzenią zaufania jest prawda51. Chrystus uczy-
nił wszystko, ażeby przekonać nas o znaczeniu tej odpowiedzi, której 
człowiek powinien udzielić w warunkach wewnetrznej wolności, żeby 
zajaśniał w niej ów „veritatis splendor”, który jest tak zasadniczy dla 
godności człowieka52. 

Człowiek jest zasadniczo zdolny dotrzeć do prawdy. Nie podej-
mowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uwa-
żałby za absolutnie nieosiągalne53. Zaufanie i zdolność dochodzenia 
rozumu do prawdy przypomina elementarne założenia, że oprócz 
wolności, drugą podstawową komponentą człowieka jest prawda. Aby 
wybrać jakąś wartość, trzeba ja najpierw poznać. Poznanie, a więc 
i prawda, idą przed decyzją o wyborze, przed uruchomieniem wol-
ności54. Człowiek staje się świadkiem prawdy w wyniku poznania. 
Równocześnie człowiek – właśnie w związku z właściwą sobie poten-
cjalnością poznawczą – jest wolny55. Oznacza to w praktyce prymat 
poznania, zwłaszcza wspartego wiarą, nad działaniem. Oznacza to 
także pokorę umysłu wobec prawdy, którą można co najwyżej od-
krywać, a nigdy tworzyć56.

 49 Por. S. Rosik, Sumienie między wolnością a prawdą, art. cyt., s. 114.
 50 Jan Paweł II, Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą i wol-
nością, dok. cyt., 3. 
 51 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 38-39.
 52 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 144.
 53 Por. FR 29.
 54 Por. J. Krucina, Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”, w: 
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Wrocław 2000, s. 140.
 55 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-
-Wschodniej wygłoszone w Częstochowie (15 VIII 1991), dok. cyt., 7.
 56 Por. K. Klauza, Od blasku prawdy, drogą sumienia ku światłości wiecznej, w: 
Wokół encykliki „Veritatis splendor”, Częstochowa 1994, s. 161.
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To otwarcie na prawdę i jej poznanie możliwe są ostatecznie przez 
wiarę, która ma charakter wewnętrznego daru. Wiara pokazuje wy-
raźnie człowiekowi, w jakim kierunku chce go prowadzić Bóg i daje 
jego sumieniu pełną jasność. Prawda bowiem jest dostępna jedynie 
dzięki wierze. Dialog z Bogiem jest więc dialogiem prawdy w jej ży-
ciowym wymiarze, a jej poznanie wiąże się nierozerwalnie z wiarą, 
która w ten sposób staje się fundamentalną postawą moralną. Cho-
ciaż wartości wiary nie da się wyjaśnić w szczególności potrzebami 
samej tylko ludzkiej moralności, to jednak właśnie wiara dostarcza 
możliwie najgłębszego jej uzasadnienia57. 

Splendor Veritatis, Splendor Christi staje się na mocy tej logiki bla-
skiem rozsiewanym w życiu codziennym, poprzez słowo i świadectwo 
czynu, przez samego chrześcijanina – człowieka Chrystusowego58. 
Status świadka (tego, który daje świadectwo prawdzie) jest podstawo-
wym statusem człowieka59 -przypomina Jan Paweł II. To uprawnia 
nas do tego, że możemy o człowieku powiedzieć, że jest capax Dei, 
dlatego właśnie, że jest capax veri, to znaczy otwiera się na Boga przez 
otwarcie na prawdę60. Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione 
w sercu człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziłoby to 
do kryzysu egzystencjalnego61. I dlatego z wartości prawdy, która nie 
tylko do miłości wyzwala, ale także jest podstawą miłości, która jest 
zasadą i fundamentem wszelkiej sprawiedliwości oraz najcenniejszym 
skarbem w życiu ludzi i społeczeństw i na której wreszcie zasadza się 
całe życie moralne, zrezygnować nie można62. Żyć w prawdzie nigdy 

 57 Por. J. Nagórny, Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Ve-
ritatis splendor”, art. cyt., s. 181-182; J. Ratzinger, Prawda w teologii, dz. cyt., s. 63; 
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 142.
 58 A. Siemieniewski, Coraz bardziej istniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu, 
art. cyt., s. 237. 
 59 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-
-Wschodniej (15 VIII 1991), dok. cyt., 7.
 60 A. Szostek, Sanktuarium spotkania i dialogu, „Pastores” 1999, nr 4, s. 37.
 61 FR 29.
 62 Por. J. M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, Warszawa 1998, s. 112. 114; 
por. Jan Paweł II, Wolność jest łaską i nakazem. Audiencja generalna (10 VIII 1983), 4, 
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nie było łatwo. Ale kto wie, czy dziś w okresie nasilonych przemian, 
napięć, sporów i przewartościowań, nie trzeba położyć szczególnego 
nacisku na ten podstawowy element i etap wychowania sumienia, bez 
którego wszelkie następne okażą się zbędne lub szkodliwe: uczciwość. 
Uczciwość najpierw w myśleniu, która polega na pokornym i odważ-
nym szukaniu prawdy, przyjmowaniu jej i głoszeniu63. Prawdy tej się 
nie głosi i nie urzeczywistania inaczej jak tylko przez miłość; trzeba 
zawsze czynić prawdę w miłości64.

Prawda jako granica wolności sumienia
Wychowanie do życia w prawdzie łączy się w sposób istotny z kształ-
towaniem moralnego sumienia65. Wolność zawiera w sobie zawsze za-
leżność od prawdy, co z całą wyrazistością przejawia się w sumieniu66. 
Prawdziwa wolność jest ściśle i organicznie związana z prawdą: prawda 
stanowi korzeń wolności67. Zależność od prawdy określa granice właś-
ciwej osobie ludzkiej autonomii68. Prawda jest bowiem podstawowym 
i niezbywalnym warunkiem transcendencji i wolności człowieka69. 
Jest ona przedmiotem transcendencji osoby i na tym polega istota 
ludzkiej racjonalności70.

Właściwa i zupełna funkcja sumienia polega na uzależnieniu czynu 
od prawdy. Niejednokrotnie ta właśnie prawda ogranicza ludzką 
samowolę i staje w poprzek niegodziwym zachciankom, od strony 
pozytywnej zaś jest najpewniejszą przewodniczką na drodze wiodącej 

„L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8; J. Tischner, przedmowa 
do: J. M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, Warszawa 1998, s. 16-17.
 63 A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998., s. 164.
 64 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 122.
 65 Por. J. Augustyn, Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego, dz. cyt., s. 45.
 66 Por. P. Góralczyk, Sumienie a prawda i wolność, art. cyt., s. 98.
 67 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-
-Wschodniej (15 VIII 1991), dok. cyt., 7.
 68 Por. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Człowiek i moralność, t. 4, 
red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 1994, s. 198.
 69 Por. J. Kupczak, W stronę wolności, dz. cyt., s. 101; por. Osoba i czyn oraz inne 
studia antropologiczne, dz. cyt., s. 199.
 70 Por. J. Marecki, Wyzwalająca moc prawdy, art. cyt., s. 132.
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ku prawdziwej wolności71. To ograniczenie wolności jest w rzeczywi-
stości gwarancją wyzwolenia, nobilitacją osobowości. W tym sensie 
sumienie chrześcijanina staje się realnie normą wolności. Wolność 
i prawda przynoszone są człowiekowi jako realna możliwość jego 
przyszłości. Realizacja zaś tej prawdy osiągniętej w wolności, choćby 
okupione to było ceną krzyża, jest już nagrodą oczywistą samą w so-
bie72. Jedynie znosząc cierpliwie prawdę dojrzewamy od wewnątrz, 
stajemy się wolni od nas samych i wolni dla Boga73.

Człowiek jest wolny o tyle, o ile w swoich decyzjach, wyborach 
i w całym działaniu, kieruje się prawdą poznaną obiektywnie i bez-
stronnie74. Oderwanie wolności od obiektywnej prawdy uniemożliwia 
oparcie praw człowieka na solidnej bazie racjonalnej i stwarza sytuacje, 
w której w społeczeństwie może zapanować anarchiczna samowola 
jednostek albo zabójczy totalitaryzm władzy75. Beztreściowa, formalna 
tylko wolność, indywidualistyczna, która urasta do najwyższego 
celu, niweluje prędzej czy później samą siebie, zmierza do anarchii 
i zamyka człowieka w egoizmie76.

Człowiek wolny działa mocą sumienia, a więc mocą własną oraz 
mocą Transcendencji77. Przeto każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo 
szukania w dziedzinie religijnej, aby przez użycie właściwych środków 
urobił sobie roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumienia78. Sumie-
nie, aby umiało poprawnie wskazywać granicę dobra i zła, musi 

 71 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 257; W. Gubała, Wychowanie 
moralne młodzieży, art. cyt., s. 209.
 72 Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, dz. cyt., s. 253.
 73 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 257.
 74 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy 
Środkowo-Wschodniej (15 VIII 1991), dok. cyt., 7; W. Gubała, Wychowanie moralne 
młodzieży, art. cyt., s. 209; R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, 
dz. cyt., s. 34.
 75 EV 96.
 76 Por. Jan Paweł II, Ewangelia jest drogą pokoju, sprawiedliwości i wolności, dok. 
cyt., 6; J. Krucina, Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”, 
art. cyt., s. 137.
 77 Por. S. Grygiel, Kimże jest człowiek?, Kielce 1995, s. 237.
 78 DWR 3
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opierać się na prawdzie79. Jan Paweł II nie pozostawia w tym wzglę-
dzie cienia wątpliwości, stwierdzając, że nie można nawet wkroczyć 
na drogę prowadzącą do dojrzałości sumienia, jeżeli duch nie jest 
wolny od śmiertelnej choroby (…) – od obojętności wobec prawdy80. 
Tylko wolność podporządkowana Prawdzie prowadzi osobę ludzką 
ku jej autentycznemu dobru. Dobrem osoby jest istnienie w Prawdzie 
i czynienie Prawdy. Nieprawe jest więc takie sumienie, które kieruje 
się innym kryterium niż prawda. Prymat sumienia jest zakorzeniony 
w prymacie prawdy i przez nią zagwarantowany81.

Na fakt, że tych dwóch ściśle sprzężonych ze sobą rzeczywistości 
(wolności i prawdy) w żaden sposób nie wolno rozdzielać, wskazuje 
radykalny rozdział przeprowadzony między prawdą a wolnością 
i przyznanie pierwszeństwa wolności przed prawdą. Następstwem 
owego oddzielenia wolności od prawdy, także woli od rozumu, prawdy 
od dobra, wiary od moralności czy wolności od miłości, jest przyj-
mowanie współczesnych trendów myślowych (np. totalitaryzmu, 
liberalizmu, sceptycyzmu, ateizmu, scjentyzmu i in.)82. Wymienione 
ideologie powodują coraz silniejsze rozchwianie osobowości czło-
wieka, relatywizację i subiektywizację jego życia (postępowania) 
oraz poznania. Wspólnym ich mianownikiem jest walka z cywili-
zacją łacińską, chrześcijaństwem będącym syntezą wielkich kultur: 
Biblii i antyku grecko-rzymskiego. Nurty te, choć różnorodne, mają 
jedną cechę wspólną: osłabiają lub wręcz negują zależność wolności 

 79 Por. K. Janiak, Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, „Wrocławski 
Przegląd Teologiczny”, 1997, nr 2, s. 98.
 80 Jan Paweł II, Kościół jest miejscem, w którym sumienie ludzkie wzrasta i dojrzewa, 
dok. cyt., 1.
 81 Por. DWR 7; K. Janiak, Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, 
art. cyt., s. 99; L. Melina, Sumienie – wolność – Magisterium, art. cyt., s. 102.
 82 Por. I. Dec, Blask prawdy w wolności i wolności w prawdzie, w: W prawdzie ku 
wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, dz. cyt., s. 114-115; J. Nagórny, Teo-
logia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, art. cyt., 
s. 178; A. Szostek, Rola Kościoła w kształtowaniu dojrzałego sumienia, „W drodze” 
1984, nr 2, s. 61; J. Tarnowski, Budzenie i rozwój sumienia, „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 1992, nr 5, s. 210; A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, w: Pe-
dagogika katolicka, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 359.
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od prawdy. W konsekwencji uderzają w samą istotę osoby ludzkiej, 
gdyż brak jest w tej nowej wizji osoby podstawowego odniesienia do 
Absolutu-Prawdy; co z taką mocą podkreśla chrześcijństwo83.

Problem kształtowania w człowieku prawidłowego sumienia stał 
się dzisiaj tragicznym problemem społecznym – tragicznym, ponie-
waż zbyt często nie dostrzeganym. Obserwujemy na wielką skalę nie-
dorozwój sumienia84. W obliczu obserwowanych we współczesnym 
świecie zjawisk mogą nie dziwić opinie tych, którzy mówiąc o kryzysie 
kultury i cywilizacji, wskazują, jako na pochodną jednego z najgłęb-
szych kryzysów człowieka, na kryzys moralny – kryzys sumienia oraz 
na kryzys prawdy85. J. Ratzinger w tej sytuacji  nie waha się postawić 
nawet tezy, że wielką chorobą naszych czasów jest ubóstwo prawdy, 
którą zewsząd wypiera sukces i skuteczność86.

Niestety, współcześnie wielu ludziom, aby żyć, nie jest potrzebna 
prawda, lecz złudzenie; człowiek woli słodkie złudzenia niż gorz-
kie prawdy87. W konsekwencji czasami dochodzi do tego, że ludzie 
deklarujący się jako chrześcijanie zapominają o co w ogóle chodzi 
w chrześcijaństwie i zaczynają akceptować substytuty, które można 
wyprodukować niższym kosztem, i które zdają się spełniać te same 
funkcje, co oryginał88. Świadomość wyboru między dobrami par-
tykularnymi, albo między dobrem a złem, jest tu o tyle myląca, że 
jesteśmy skłonni dopatrywać się w niej istoty wolności, podczas gdy 

 83 Por. K. Kłosowski, S. Czalej, Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa pro-
fesora Bohdana Bejze, „Studia Gdańskie” 1999, nr 12, s. 21-22; A. Szostek, Encyklika 
o rozeznawaniu duchów, w: Wokół encykliki „Veritatis splendor”, Częstochowa 1994, 
s. 29; K. Kłosowski, S. Czalej, Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora 
Bohdana Bejze, art. cyt., s. 21-22.
 84 Por. J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 25.
 85 Por. J. Bagrowicz, Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego, 
art. cyt., s. 81; por. M. Pokrywka, Rola Duch Świętego w kształtowaniu dojrzałego 
sumienia, art. cyt., s. 194.
 86 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 259. 
 87 Por. W. Kawecki, Jubileusz chrześcijaństwa czasem odnowienia wiary i świade-
ctwa, „Homo Dei” 1999, nr 4, s. 90.
 88 W. K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie, Poznań 1997, s. 115.
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jest ona tylko refleksem wolności ontologicznej, a nie całą, ani nawet 
nie zawsze właściwą jej realizacją89.

Wolność w tym kontekście pojmowana jest jako wolność sumie-
nia od prawa – sumienie byłoby wolne, w takiej mierze w jakiej za-
chowałoby dla siebie ostateczny sąd w stosunku do Magisterium90. 
Zapomina się, że to poddanie sumienia wyższej, wyrażonej przez 
prawo moralne, normie nie znosi wcale w człowieku ani wolności 
psychologicznej, ani wolności moralnej. Przeciwnie, jeżeli Stwórca 
daje swemu stworzeniu prawo, to osadza je przede wszystkim w sy-
tuacji wyboru, tzn. w wolności. Stąd Kościół, kiedy naucza i zobo-
wiązuje wiernych do przestrzegania głoszonej nauki, nie narusza 
wolności sumień, nie tylko dlatego, że wolność sumienia nie jest nigdy 
wolnością od prawdy, ale zawsze i wyłącznie w prawdzie, lecz także 
dlatego, iż Magisterium nie wprowadza do chrześcijańskiego sumienia 
prawd mu obcych, a tylko objawia prawdy, które sumienie powinno 
już znać i rozwijać je, wychodząc od pierwotnego aktu wiary91. Ewan-
gelia i Urząd Nauczycielski to nie są dwie odrębne wielkości: urząd 
pozostaje w służbie słowa Bożego92. 

Sumienie wraz z ludzką wolnością stanowi o kształcie naszego 
człowieczeństwa, o pełnym przeżywaniu jego sensowności i celowo-
ści93. Człowiek jest wolny nie pomimo sumienia, lecz dzięki sumieniu, 
poprzez sumienie. Sumienie jest warunkiem sine qua non ludzkiej 
wolności, wolności – rzecz oczywista – nie rozumianej jednak jako 
zależnej wyłącznie od samej siebie, od swego wolnego samookreślenia 
się bez dodatkowych determinacji94. Działać zgodnie z sumieniem 
znaczy być na tyle silnym, by nie dać się zniewolić ani uczuciom, ani 

 89 Por. J. Majka, Chrześcijańska myśl społeczna, dz. cyt., s. 122-123.
 90 Por. L. Melina, Sumienie – wolność – Magisterium, art. cyt., s. 94.
 91 VS 64.
 92 Por. J. Nagórny, Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis 
splendor”, art. cyt., s. 189.
 93 Por. J. Augustyn, Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia, art. cyt., 
s. 45.
 94 Por. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, dz. cyt., s. 99; L. Melina, Sumienie – 
wolność – Magisterium, art. cyt., s. 97.
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ideologiom, do których z całą pewnością zaliczyć można współczesne 
tendencje zmierzające do ateizacji i autonomizacji sumienia, w kon-
sekwencji zaś do jego redukcji aż do absurdu95.

Sumienie: nie creator lecz lector prawdy
Wolność nie ogranicza ludzkiego działania pod warunkiem, że po-
zostaje ona w symbiozie z prawdą i dobrem96. Dojrzale wolnym jest 
ten, kto trafnie dobro spostrzegł i trwale się za nim opowiedział. Stąd 
dobrze wybrane dobro nie tylko nie ogranicza wolnej woli, ale z niej 
wypływa i samą wolność pogłębia97. Choć każdy wybór przez nas 
dokonywany jest jakimś przejawem wolności, to jednak nie każdy 
czyni nas doskonale wolnymi, nie każdy nas rzeczywiście wyzwala. 
Mogą i bywają takie wybory, które zbliżają nas do zniewolenia, sta-
nowią krok do poddania nas determinacji98. Człowiek pytając o to, 
jak być „dobrze wolnym”, pyta po prostu o to, jak być „wolnym w praw-
dzie”. Oto istota fenomenu, który nazywamy ludzkim sumieniem, oto 
również powód, dla którego nie można mówić o splendorze wolności 
w oderwaniu od splendoru prawdy99.

W  instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Libertatis constientia 
z 1986 roku czytamy: Wolność nie daje nam prawa do mówienia 
i czynienia wszystkiego. Jest ona uwarunkowana prawdą i musi się 
liczyć z dobrem innych100. Z tej relacji pomiędzy sumieniem i prawdą 
wynikają – zdaniem T. Stycznia – dwie wizje roli sumienia: sumie-
nie jako lector i sumienie jako creator101. Wyznaczają one dwie dia-
metralnie różne wizje moralności. Wobec powyższego nasuwa się 
pytanie: która z dwu relacji pomiędzy wolnością i naturą człowieka 

 95 Por. J. M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, dz. cyt., s. 76; J. Ba-
growicz, Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego, art. cyt., s. 85.
 96 Por. K. Janiak, Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, art. cyt., s. 101.
 97 Por. A. Szostek, Sanktuarium spotkania i dialogu, art. cyt., s. 29.
 98 Por. J. Majka, Chrześcijańska myśl społeczna, dz. cyt., s. 123.
 99 J. Marecki, T. Styczeń, „Veritatis splendor” – encyklika o wolności, art. cyt., 
s. 208-209.
 100 LC 9.
 101 T. Styczeń, Osoba ludzka: wolność przeciw naturze?, „Ethos” 1991, nr 15-16, s. 21.
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odpowiada prawdzie? Odpowiedź jest następująca: sumienie jest 
lektorem prawdy o człowieku, a nie kreatorem tej prawdy102. Zada-
niem sumienia nie jest zatem tworzenie nowych norm ogólnych, ale 
ich aplikacja w konkretnych przypadkach103. Ogólne wymagania 
Boże dzięki sumieniu zostają zsubiektywizowane, ukonkretnione, 
zaaplikowane do osobistej, indywidualnej sytuacji konkretnego pod-
miotu. Realizując istotne zadania życiowe, człowiek ma obowiązek 
osobiście je rozpoznać w konkretnych sytuacjach, ustalić należyte 
rozwiązania, nie popadając jednak przy tym w błędne stanowisko 
skrajnej etyki sytuacyjnej, etycznego egzystencjalizmu, aktualizmu 
czy indywidualizmu104. Istota sumienia wyraża sie w znanym każ-
demu wewnętrznym głosie wzywającym człowieka, by rozpoznaną 
i uznaną prawdę uczynił kryterium swego postępowania. Sumienie 
ma odczytywać to, co Bóg chce, a nie tworzyć wygodne dla siebie 
pseudonormy. Rozum bowiem o tyle zasługuje na swą nazwę, o ile 
zdolny jest poznać prawdę, nie zaś ją konstruować. Nieuzasadniona 
jest więc taka wizja sumienia, która przypisuje mu prawo do arbitral-
nego określania treści prawdy wiążącej człowieka105.

Etyka sporej części ludzi młodych mieści się jakby pośrodku mie-
dzy legalizmem a sytuacjonizmem, wolność jest absolutnym prawem 
jednostki, a sumienie czysto subiektywną i całkowicie autonomiczną 
instancją normotwórczą106. W ten sposób w mentalności współczes-
nego człowieka chrześcijańską zasadę: postępować wbrew sumieniu 
jest zawsze grzechem, zastąpiła inna, całkowicie odmienna: grzeszy 
się jedynie wówczas, kiedy postępuje się wbrew (subiektywistycznie 

 102 Por. T. Styczeń, Dlaczego encyklika o blasku prawdy?, „Niedziela” 1993, nr 45, 
s. 1 i 19.
 103 Por. K. Janiak, Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, art. cyt., s. 98.
 104 Por. S. Rosik, Formowanie sumienia chrześcijańskiego w relacji do normy obiek-
tywnej, art. cyt., s. 19; tenże, Wezwania i wybory moralne, dz. cyt., s. 242.
 105 Por. K. Klauza, Od blasku prawdy, drogą sumienia ku światłości wiecznej, art. cyt., 
s. 162; T. Styczeń, Dlaczego encyklika o blasku prawdy?, art. cyt., s. 1 i 19; A. Szostek, 
Encyklika o rozeznawaniu duchów, art. cyt., s. 45.
 106 Por. J. Mariański, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne, 
„Społeczeństwo” 2000, nr 1, s. 177.
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pojętemu) sumieniu107. Sumienie w subiektywizmie staje się instancją 
nieomylną, staje się kreatywne w odniesieniu do prawdy i nie jest 
jej podporządkowane. W taki sposób pojęta autonomia człowieka 
wolna jest od wewnętrznego powiązania jego sumienia z prawdą i pra-
wem moralnym. Ostatecznie przeciwstawiana autorytetowi tradycji 
wolność sądu, z racji jego samodzielności i indywidualności, liczy 
się bardziej, aniżeli sama prawda. Jednak wbrew wszelkim koncep-
cjom autonomistycznym i kreatywistycznym sumienie jest świadkiem 
prawdy, która wyprzedza je i przewyższa, na którą winno się otwierać 
w pokornym jej poszukiwaniu, tak by odbijać w sobie blask poznanej 
i uznanej prawdy108.

Streszczenie:
Posłuszeństwo wobec sumienia domaga się posłuszeństwa wobec prawdy, 
a ta musi być stawiana wyżej niż wszelka instancja społeczna i wszelkie 
indywidualne upodobania, które nie mogą być społecznie korzystniejsze 
z kolektywną ugodą, z roszczeniami władzy politycznej czy społecznej. 
Niebezpieczeństwo, że zrezygnujemy z roszczenia do prawdy, pozornie 
z szacunku do innego roszczenia, pozornie z powodu pokory, w rzeczy-
wistości znaczy, że wybieramy własną wygodę, że nie przyjmujemy już 
wielkości chrześcijaństwa, że ostatecznie deformujemy wiarę. Nikt nie 
może rozpoznać prawdy za kogoś. Wolność jest istotnym sposobem dzia-
łania człowieka. Dotyczy to zarówno poznania prawdy, której nie jesteśmy 
w stanie jako ludzie, przyjąć pod przymusem, jak i dążenia do dobra. Bóg 
uznał dar wolności za tak cenny, że nie wahał się zaryzykować możliwości 
ludzkiego błędu nawet w dochodzeniu do prawdy. Człowiek nie może stać 
się uczestnikiem prawdy w inny sposób, jak tylko przez to, że skłoni ku niej 
swój umysł, że ją niejako ujrzy i dojdzie do wewnętrznego przekonania, iż 
nie może jej nie przyjąć. 

 107 L. Melina, Drogocenne i kruche sumienie, art. cyt., s. 102.
 108 Por. L. Melina, Drogocenne i kruche sumienie, art. cyt., s. 103.
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Summary:
Following the dictates of conscience is immanently connected with  obser-
ving the dictates of truth. Truth has to be given priority over any social and 
individual institutions and choices. It cannot be subjected to any claims 
of political  and social powers. The danger of giving up the paramount 
respect for truth involves the risk that we shall abandon seeking the truth 
apparently on account of respecting some other claim or due to humility 
means, in reality, that we give preference to our own comfort. It is equivalent 
to rejecting the essential importance of Christianity and eventually lead to 
deformation of faith.  

No one can recognize truth for someone else. It refers to the recognition 
of truth which, being humans, we are not able to identify forcibly. It also 
refers to our pursuit of good. God treated the gift of freedom as so unique 
and precious that He did not hesitate to permit people to commit errors 
even in the process of seeking truth. Man can achieve truth only by an effort 
of mental comprehension. This means he will have to, in a way, visualize it 
and reach the internal conviction that he cannot reject it. 

Słowa kluczowe: sumienie, wolność, prawda, wychowanie chrześcijańskie, 
moralność, etyka chrześcijańska, kształtowanie sumienia, wychowanie do 
prawdy, formacja moralna.

Key words: conscience, freedom, truth, christian upbringing, morality, 
christian ethics, formation of conscience, upbringing in the spirit of truth, 
moral formation.

Biogram:

Ks. Marek Filipczuk – kapłan diecezji warszawsko – praskiej, teolog 
moralista, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, 
wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bibliografia:
Bagrowicz J., Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego, w: 

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, 
A. M. de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 81-101.

Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005.



Chrystus – prawda – sumienie…

| 99 |

Dziewiecki M., Człowiek w obliczu sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w du-
szy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 160-168.

Franciszek, Modlitwa na Anioł Pański 6 grudnia 2015, http://papiez.wiara.
pl/doc/2862422.Franciszek-o-potrzebie-ciaglego-nawrocenia.

Góralczyk P., Sumienie a prawda i wolność, „Communio” 2000, nr 1, s. 95-107.
Guardini R., Zjawisko sumienia, „Znak” 1996, nr 7, s. 13-28.
Jan Paweł II, Chrystus jest całą prawdą człowieka (31 VIII 1983), 3, 

„L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8.
Jan Paweł II, Czas próby polskich sumień trwa. Homilia wygłoszona 22 V 

1995 r. w Skoczowie, 3, „Więź” 1995, nr 7.
Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą 

odnowy sumień (14 II 1998), 2, „L’Osservatore Romano” – wydanie pol-
skie 1998, nr 3.

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (8 XII 1980), Chcesz służyć 
sprawie pokoju – szanuj wolność, 11, „L’Osservatore Romano” – wydanie 
polskie 1980.

Jan Paweł II, Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą 
i wolnością (13 VI 1983), 1, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 
1983, nr 7-8. 

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
Janiak K., Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, „Wrocławski 

Przegląd Teologiczny”, 1997, nr 2, s. 97-104.
Kawecki W., Jubileusz chrześcijaństwa czasem odnowienia wiary i świade-

ctwa, „Homo Dei” 1999, nr 4, s. 85-96.
Kawecki W., Spowiedź a kształtowanie sumienia, „Homo Dei” 2001, nr 1, 

s. 35-46.
Klauza K., Od blasku prawdy, drogą sumienia ku światłości wiecznej, w: 

Wokół encykliki „Veritatis splendor”, Częstochowa 1994, s. 155-170.
Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986.
Krucina J., Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”, w: 

Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Wrocław 2000.
Lustiger J. M., Bądźcie godni swego człowieczeństwa, Warszawa 1998.
Mariański J., Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne, 

„Społeczeństwo” 2000, nr 1, s. 163-185.
Melina L., Sumienie – wolność – Magisterium, „Ethos” 1991, nr. 3-4, s. 94-112.
Nagórny J., Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veri-

tatis splendor”, w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis 
splendor”, red. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 177-197.



Ks. Marek Filipczuk

| 100 |

Nagórny J., Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie, w: Wyzwania moralne prze-
łomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 163-175.

Nowak M., „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczania i urzeczywist-
niania swojego człowieczeństwa, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór 
tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 180-209.

Pokrywka M., Rola Duch Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia, 
w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, 
Kraków 2002, s. 191-206.

Ratzinger J., Czas przemian w Europie, Kraków 2001.
Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999.
Ratzinger J., Prawda w teologii, Kraków 2001.
Ratzinger J., Prawda, wartości, władza, Kraków 1999.
Rosik S., Sumienie między wolnością a prawdą, w: Człowiek sumienie, war-

tości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 103-118.
Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 1983.
Styczeń T., Sumienie a Europa czyli Gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa 

na Synod Biskupów Europy 1991, „Ethos” 1991, nr 15-16, s. 156-170.
Szostek A., Encyklika o rozeznawaniu duchów, w: Wokół encykliki „Veritatis 

splendor”, Częstochowa 1994, s. 19-51.
Szostek A., Rola Kościoła w kształtowaniu dojrzałego sumienia, „W drodze” 

1984, nr 2, s. 54-64.
Tarnowski J., Budzenie i rozwój sumienia, „Warszawskie Studia Teologiczne” 

1992, nr 5, s. 201-216.
Tischner J, Przedmowa, w: J. M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeń-

stwa, Warszawa 1998, s. 16-17.



| 101 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW

Rok XI 2016 Nr 3 (32)

Ks. Piotr Ochotny
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)

FIDES ET RATIO –  
DWA PORZĄDKI POZNANIA PRAWDY
Fides et Ratio – Two Ways to Knowing the Truth

Znany angielski pisarz i filozof C. S. Lewis napisał w latach czterdzie-
stych XX w. książkę pt. Listy starego diabła do młodego, która w sposób 
dowcipny i ironiczny ukazuje problemy i zagrożenia współczesnego 
człowieka. Młody diabełek, początkujący dopiero w kusicielskim rze-
miośle, dzieli się ze swoim przełożonym z wyższych szczebli piekielnej 
hierarchii troską, że ludzie szczególnie inteligentni, czytając dzieła 
starożytnych autorów, mogą natrafiać na trop prawdy. Stary diabeł 
uspakaja go jednak, wskazując, że historyczny punkt widzenia, do 
jakiego duchom piekielnym udało się na szczęście przekonać uczo-
nych zachodniego świata, oznacza, iż „jedynym pytaniem, którego 
sobie nigdy nie stawia, jest pytanie, czy to jest prawda. Zapytuje, kto 
wywarł wpływ na tego starożytnego pisarza, jak dalece napotkane 
twierdzenie zgodne jest z tym, co napisał w innych swych dziełach, 
jaką to fazę w rozwoju pisarza lub w ogólne historii myśli ilustruje, jaki 
to wywarło wpływ na późniejszych pisarzy […]”1. Przytoczona wyżej 
odpowiedź „piekielnej ekscelencji” dobrze oddaje ducha epoki, która 
w rozwoju kultury europejskiej nazywana jest postmodernistyczną 
czy ponowoczesną. Charakterystycznym bowiem jej rysem, zwłaszcza 
nurtu dekonstrukcyjnego, jest brak szacunku dla tradycji sokratejsko-
-oświeceniowej Zachodu, inspirowany niechęcią do pojętej klasycznie 
racjonalności. Postmodernizm stawia sobie za punkt honoru wy-
zwolenie człowieka od tradycyjnych bożków racjonalizmu w postaci 

 1 C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego, Poznań 2005, s. 131.

Zagadnienia filozoficzno-prawne



Ks. Piotr Ochotny

| 102 |

pytania o prawdę, uwolnienie myśli ludzkiej od zbędnego balastu, 
jakim jest pojęcie prawdziwości. Możemy powiedzieć obrazowo, że 
człowiek późnej nowoczesności przypomina trochę spadkobiercę, 
który dowiedziawszy się, że odziedziczył kufer pełen absolutnych 
i uniwersalnych wartości, w imię pluralizmu i tolerancji dobrowolnie 
zrzeka się spadku tak jakby zapomniał, że „wartości moralne są węzło-
wym problemem świata; brak moralnych wartości jest największym 
złem, gorszym niż cierpienie, choroba, śmierć, gorszym niż upadek 
kwitnących kultur”2.

Na tle tej zasadniczej orientacji współczesnej myśli widoczne 
staje się znaczenie dla naszych czasów encykliki Ojca Świętego Jana 
 Pawła II Fides et ratio z 1998 roku, która pragnie natchnąć ducha 
ludzkiego do odważnej konfrontacji z prawdą i zachęcić na nowo 
rozum do podjęcia przygody, jaką jest poszukiwanie prawdy. Gerard 
Leclerc nazywa encyklikę, wydaną na dwudziestolecie pontyfikatu, 
manifestem Papieża w służbie prawdy, której chrześcijaństwo jest 
świadkiem3. Dokument papieski jest bowiem najsilniejszym świade-
ctwem na rzecz prawdy, która stanowi niezbywalną i konstytutywną 
potrzebę ludzkiego bytu. Rezygnując z niej bądź też poddając się 
wygodzie i umysłowemu lenistwu zaniechania jej poszukiwania, czło-
wiek jest zagrożony w swoim człowieczeństwie. Ze swej natury, jako 
istota rozumna i wolna, może i powinien docierać do prawdy, trwać 
przez niej i całe swoje życie układać według jej wymagań.  Prawda 
stanowi miejsce spotkania rozumu i wiary, które tworzą między 
sobą głęboką i nierozerwalną jedność, uznając jednocześnie swoją 
autonomiczność w dochodzeniu do prawdy. Mówiąc językiem Jana 
Pawła II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim 
sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest 

 2 D. von Hildebrand, Fundamentalne wartości moralne, w: tenże, J. A. Kłoczowski, 
J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Kraków 1982, s. 10.
 3 Cyt. za J. Kowalski, Problematyka moralna w encyklice «Fides et ratio», „Analecta 
Cracoviensia” XXX-XXXI (1998-1999), s. 203.
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poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł 
dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”4.

1. Człowiek jako istota szukająca prawdy
Wzajemny stosunek rozumu i wiary oraz ich specyficzna natura 
winny być analizowane w  świetle podstawowej dążności osoby 
ludzkiej ku prawdzie. Niezwykle bogata historia ludzkiego intelektu 
świadczy o tym, że „człowiek w ciągu stuleci przebył pewną drogę, 
która prowadziła go stopniowo do spotkania z prawdą i do zmierze-
nia się z nią”5. Cały pontyfikat papieża Jana Pawła II ma wybitnie 
rys antropologiczny. Jest zwróceniem się ku człowiekowi, który pyta 
o otaczający go świat, a także o sens własnej egzystencji. Rozum 
ludzki, poznając na drodze empirii tajemnice wszechświata, odkrywa 
w nim obecność wszechmocnego i mądrego Stwórcy jako Przyczyny 
sprawczej.6 Natomiast codzienne doświadczenie cierpienia własnego 
i cudzego, niewytłumaczalne w świetle rozumu liczne wydarzenia, 
a także nieunikniona konieczność śmierci wystarczają, aby zmu-
sić człowieka do postawienia dramatycznego pytania: Czy życie ma 
sens?7 Pod postacią tego pytania wyraża on potrzebę zakorzenie-
nia swojej egzystencji w prawdzie uznanej za ostateczną i absolutną, 
która dałaby mu pewność niepodlegającą już żadnym wątpliwościom 
i stanowiłaby fundament wszystkich rzeczy8. W ten sposób rodzi się 
w człowieku przeświadczenie, że zarówno on, jak i cały świat jest 
dziełem Bytu, którego istotą jest istnienie i który jako taki tłumaczy 
fakt istnienia wszelkich bytów przygodnych9.

 4 FR, nr 1.
 5 Tamże.
 6 Por. Jan Paweł II, Prawda i wolność. Do środowiska akademickiego, Rzym 26 III 
1981, w: tenże, Nauczanie społeczne, t. 4, Warszawa 1984, 74 nn.
 7 Por. Tenże, Salvifici doloris, nr 9, w: AAS 76 (1984), s. 209-210.
 8 Por. FR, nr 27.
 9 Por. W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wallington 1988, 42-23. O tej ludzkiej 
zdolności poznawania mówi autor Księgi Mądrości: „Głupi z natury są wszyscy 
ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który 
jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, 
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Z zaprezentowanego procesu poznawczego widzimy zatem, że 
„powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza 
jego samego”10. Człowiek jawi się jako istota szukająca prawdy, gdyż 
ludzki rozum z niepohamowaną mocą, pochodzącą z uzewnętrznie-
nia się naturalnej skłonności wpisanej w dynamizm siły życiowej, 
jest ze swej natury skierowany ku prawdzie11. Zdolność do refleksji 
nad światem i samym sobą jest podstawą transcendencji człowieka. 
Dzięki temu jest on podmiotem oraz osobą. Poznając prawdę człowiek 
„urzeczywistnia samego siebie”12. Dzięki swej osobowej naturze szuka 

gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą 
światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile 
wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc 
i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy 
Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobień-
stwo ich Stwórcę” (Mdr 13,1-5). Do tej poznawczej zdolności człowieka nawiązuje 
również św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian: „Albowiem gniew Boży ujawnia 
się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość 
nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród 
nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego 
przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga 
poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli 
w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych 
stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy 
śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał 
ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bez-
czeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu 
oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na 
wieki. Amen” (Rz 1,18-25)
 10 Por. FR, nr 5; 28. To powołanie wyraża się w wezwaniu «poznaj samego siebie», 
które zostało wyryte na architrawie świątyni w Delfach. Człowiek to ten, kto «zna 
samego siebie». Por. FR, nr 1.
 11 Por. V. Possenti, Filozofia i wiara, Kraków 2004, s. 18.
 12 Por. S. Kowalczyk, Prawda jako wartość w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum 
Kapłańskie” 530 (1997), T. 129, z. 1, s. 56; Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego 
do przedstawicieli świata nauki w auli uniwersyteckiej [KUL], w: Trwajcie… Trze-
cia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Warszawa 1988, 63: „Dlatego poprzez 
refleksję [człowiek] zwrócony jest z natury ku prawdzie. W prawdzie zawiera się 
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jednak prawdy ponadempirycznej, mającej wymiar egzystencjalny, 
związany z kontekstem jego życia. Prawda obiektywna o rzeczy-
wistości jest zarazem prawdą uniwersalną13. „Prawda bowiem nie 
przyjmuje żadnych granic. Jest dla wszystkich i dla każdego. A gdy 
prawdę tę czyni się z miłości (por. Ef 4,15), wówczas jeszcze bardziej 
staje się ona uniwersalistyczna”14. Uniwersalizm prawdy obiektywnej 
wymaga stosowania wielu metod badawczych, a także dialogu mul-
tilateralnego wielu różnych dyscyplin (przyrodnich, filozoficznych 
i teologicznych)15. Określenie osoby ludzkiej jako istoty poszuku-
jącej prawdy wytycza perspektywę, w której dopiero możliwe staje 
się przedstawienie relacji rozumu i wiary i nakreślenie stopnia ich 
wzajemnego uzupełniania się.

2. Prawda miejscem spotkania rozumu i wiary
Jan Paweł II w omawianej encyklice na wielu stronicach podejmuje 
problem postawiony już w starożytności przez Tertuliana: jak pogo-
dzić Ateny z Jerozolimą, co ma wspólnego „Akademia i Kościół”16. 
Papież akcentuje komplementarność prawdy naturalnej oraz prawdy 
objawionej. Prawda, której poszukiwanie jest zadaniem godnym czło-
wieka, stanowi miejsce spotkania rozumu i wiary. Właśnie w kontek-
ście prawdy rozum i wiara nie pozostają wobec siebie w opozycji, lecz 
tworzą między sobą głęboką i nierozerwalną jedność17. Nie można 
jednak tych dwóch sposobów poznania ze sobą utożsamiać, podobnie 

źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje. Właśnie 
poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu sobie jako 
jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się «od wewnątrz» związane poznaną 
prawdą – związane, a więc także «zobowiązane» do jej uznania, w razie potrzeby 
także aktami nowego wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy. Jest to uzdol-
nienie do przekraczania siebie w prawdzie”.
 13 Por. tamże, s. 57.
 14 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 126. Por. VS, nr 60.
 15 Zob. Tenże, Kościół jest solidarny z uniwersytetem. Do środowiska naukowego 
w Bolonii 18 IV 1982, w: tenże, Nauczanie społeczne, t. 5, cz. 1, Warszawa 1986, 
s. 93-100. 
 16 Por. FR, nr 41.
 17 Por. tamże, nr 16.
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jak nie można wykluczać jednego przez drugi. Mamy bowiem do 
czynienia z dwoma porządkami: przyrodzonym – objawionym przez 
Boga Stworzyciela w powszechnym prawie naturalnym i nadprzyro-
dzonym – kiedy to Bóg komunikuje człowiekowi przez swoje Słowo 
prawdy niedostępne naturalnym władzom umysłu ludzkiego18. Choć 
rozum i wiara tworzą jedność, to jednak są to dwie różne drogi  do-
chodzenia do prawdy, a zarazem dwa różne sposoby przeżywania 
relacji wobec niej19. Koncepcja o komplementarności poznania ro-
zumowego i poznania wiary domaga się szczegółowego rozwinięcia, 
tzn. nakreślenia modelu rozumu i wiary.

Rozum jest naturalną władzą poznawczą człowieka. Dzięki niemu 
dokonuje się właściwościowe poznanie rzeczywistości. Rozum więc 
z natury swej nastawiony jest na odkrywanie prawdy. Zgodnie z po-
stawą realistyczną człowiek nie tworzy prawdy, ale ją odczytuje, 
poznając rzeczywistość istniejącą niezależnie od niego, a więc rze-
czywistość istniejącego świata, człowieka i Boga20. Naturalne pozna-
nie Boga może przybrać formę spontaniczną i filozoficzną. Pierwszą 
z nich dobrze wyrażają słowa papieża Jana Pawła: „Istnieje droga, 
którą człowiek – jeśli chce – może przemierzyć; jej zaczątek stanowi 
zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad to, co przygodne, 
i poszybował w stronę nieskończoności”21. Człowiek zaczyna zauwa-
żać, że świat rzeczy i osób, który go otacza, jest nie tylko określoną 
przedmiotowo rzeczywistością, ale istnieje, a racja jego istnienia nie 
znajduje się w immanencji tego świata, lecz odsyła do Absolutu, któ-
rego istotą jest istnienie22. Tę zdolność rozumu ludzkiego do poznania 
Boga czy choćby samego ruchu ku nieskończoności wyjaśnia prze-
konanie, że „w głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie 

 18 Por. E. Sienkiewicz, Prawda w refleksji wiary, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 
11 (2007) s. 190.
 19 Por. J. Bajda, Wiara i nauka, „Katecheta” 6 (1999), s. 4.
 20 Por. Z. Zdybicka, Drogi poznania Boga według encykliki „Fides et ratio”, RF 
XLVIII-XLIX (2000-2001), z. 2, s. 8.
 21 FR, nr 24.
 22 Por. Z. Zdybicka, Drogi poznania…, dz. cyt., s. 11.
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Boga i tęsknota za Nim”23. Owo uniwersalne pragnienie człowieka 
wyraziła filozofia, przy pomocy środków i właściwych sobie metod 
naukowych. Jan Paweł II wskazuje na fundamentalne znaczenie me-
tafizyki realistycznej, rozumianej i uprawianej jako filozofia bytu 
istniejącego. Nie ma innej drogi do poznania prawdy o rzeczywistości 
niż oparcie jej na poznaniu bytu istniejącego24. Obrona metafizyki 
jest równocześnie obroną epistemologicznego realizmu: „Nie wolno 
bowiem zapominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu prowadzi 
nieuchronnie do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konse-
kwencji z fundamentem, na którym opiera się ludzka godność”25. 

Encyklika Fides et ratio wskazuje równocześnie na inną drogę po-
znania Boga. Człowiek w swym naturalnym skierowaniu ku prawdzie 
nie może nie uwzględnić wsparcia wiary. Rzeczywistość nadprzyro-
dzona dostępna jest człowiekowi dzięki wierze w słowo objawiającego 
się Boga. „W akcie objawienia Bóg osobowy zwraca się do człowieka 
jako podmiotu swej egzystencji z apelem do nawiązania dialogu 
o charakterze zbawczym”26. Bóg wystąpił z inicjatywą, by dotrzeć 
do ludzkości i zbawić ją, dlatego relacja między Nim a człowiekiem 
jest procesem polegającym na wzajemnej wymianie. Tym samym 
wyraźnie zaznacza się personalna struktura objawienia. Polega ona 
na tym, że Bóg objawiając Siebie w Chrystusie, daje człowiekowi 
ostateczną prawdę, która stanowi właściwą odpowiedź na pytania 
wydobywające się z głębi ludzkiego jestestwa27. Otrzymany od Boga 

 23 FR, nr 24.
 24 Por. Z. Zdybicka, Drogi poznania…, dz. cyt., s. 12. Poznanie bytu jest równo-
cześnie poznaniem, że człowieka istnieje jako osoba, byt w sobie, uczestniczący 
w bycie przez relacje poznawcze (prawda) i wolitywne (dobro-miłość). Metafizyka 
wskazuje również, że jedynym adekwatnym przedmiotem religijnego odniesienia 
dla człowieka-osoby jest Bóg (Absolut Osobowy). Por. tamże, s. 16.
 25 FR, nr 90.
 26 Por. M. Rusecki, Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże objawienia, w: M. Ru-
secki, E. Pudełko (red.), Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, Lublin 
1995, s. 46.
 27 Por. K. Szałata, Kościół wobec filozofii. Wokół encykliki „Fides et ratio”, „Studia 
Philosophiae Christianae” XXXVII (2001) s. 147.



Ks. Piotr Ochotny

| 108 |

dar prawdy, przekraczającej możliwości naturalnego rozumu, domaga 
się ze strony człowieka odpowiedzi także osobowej, angażującej ca-
łego człowieka, a więc jego rozum i wolę. Personalnemu wymiarowi 
objawienia odpowiada personalna struktura wiary.28 Takie wyraźne 
podkreślenie interpersonalnego wymiaru wiary nabiera szczególnego 
znaczenia dla uwydatnienia jej wzajemnego związku z rozumem.

Powiązanie rozumu i wiary jest możliwe na gruncie prawdy. „Jed-
ność prawdy, naturalnej i objawionej, jest – jak mówił papież Jan 
Paweł II – podstawowym postulatem rozumu ludzkiego, wyrażonym 
już w zasadzie niesprzeczności. Objawienie daje pewność tej jedności, 
ukazując, że Bóg Stwórca jest także Bogiem historii zbawienia”29. 
Nauki przyrodnicze, a nawet filozofia, nie są zdolne zaspokoić ludz-
kiego głodu prawdy poprzez udzielenie wyczerpujących odpowiedzi 
na wszystkie pytania człowieka, dlatego – jak zauważył św. Augu-
styn – intelekt człowieka otwiera się na prawdę objawioną (intellectus 
quaerens fidem).30 Ewangelia jest dopełnieniem prawdy naukowo-
-empirycznej i prawdy filozoficznej. Jednoznaczne są słowa Jezusa: „Ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie” (J 18, 37).31 „Właśnie ta jedność prawdy naturalnej i obja-
wionej znajduje żywe i osobowe wcielenie w Chrystusie”32. Natura 
ludzka Syna Bożego sprawia, że prawda, choć absolutna, przestaje 
być daleka i abstrakcyjna.33 Na Boga Człowieka trzeba patrzeć jak na 
pośrednika Objawienia, a także wszelkiego poznania.34 Objawienie 
nie stanowi dla rozumu jakiegoś zewnętrznego ograniczenia czy ne-
gatywnej reguły, lecz bodziec, który go inspiruje. Wiara otwiera przed 

 28 Por. Z. Zdybicka, Drogi poznania…, dz. cyt., s. 17.
 29 FR, nr 34.
 30 Por. Jan Paweł II, Kościół jest solidarny…, dz. cyt., s. 100. 
 31 Por. RH, nr 12. Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 56-58.
 32 FR, nr 34.
 33 Por. T. Dola, Historyczny kształt prawdy, w: S. Rabiej, Prawda wobec rozumu 
i wiary. Wykłady otwarte poświęcone encyklice „Fides et ratio”, zorganizowane 
w okresie Wielkiego Postu 1999 roku, Opole 1999, s. 104.
 34 Por. J. Neumann, Trynitarny charakter Kościoła, „Communio” 4 (2003), s. 21-34.
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rozumem nowe horyzonty, ukazując zagadnienia, których rozum bez 
Objawienia najprawdopodobniej nigdy by nie odkrył35.

Człowiek poprzez prawdy cząstkowe i gromadzone fragmenty 
wiedzy dąży do poznania pełnej prawdy i szuka czegoś, co mogłoby 
wskazywać sens życia. Każda prawda cząstkowa jest bowiem jedynie 
etapem na drodze do pełnej prawdy, ukazanej w Bożym Objawieniu36. 
Szukając prawd pośrednich, człowiek ciągle zmierza do poznania 
Absolutu. W trosce o prawdziwe dobro człowieka, które jest tym 
bardziej zagwarantowane, im człowieka jest bliżej pełnej prawdy 
o sobie i otaczającym go świecie, tradycja chrześcijańska postulowała 
ich „unię” i wynikające z tego wzajemne dopełnienie37. Do poznania 
pełnej prawdy człowiek dochodzi nie tylko na drodze refleksji spe-
kulatywnej, ale także przez „ufne zawierzenie innym osobom, które 
mogą poręczyć za pewność i autentyczność tejże prawdy”38. Rozum 
potrzebuje zatem oparcia w ufnym dialogu, w wierności drugiej 
osobie i w szczerej przyjaźni. Taka zaś postawa kształtuje się przez 
zawierzenie wiedzy zdobytej przez innych. Jest ona bogatsza o wymiar 
tych wartości, które inicjują więź międzyosobową. Społeczne życie 
ludzkie potrzebuje zwyczajnej naturalnej wiary, która budzi wzajemne 
zaufanie i stanowi fundament dla tworzenia różnego rodzaju wspól-
not39. I dlatego – jak twierdzi Jan Paweł II – „ w życiu człowieka nadal 
więcej jest prawd, w które po prostu wierzy, niż tych, które przyjął 
do osobistej weryfikacji”40.

 35 Por. E. Sienkiewicz, Zagadnienie prawdy w filozofii, „Poznańskie Studia Teolo-
giczne” 20(2006) s. 323.
 36 Por. D. Kowalczyk, Co mają wspólnego Ateny, Jerozolima i Indie, w: K. Mądela 
(red.), Rozum i wiara mówią do mnie. Wokół encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, 
Kraków 1999, s. 212.
 37 Por. VS, nr 37; 39.
 38 FR, nr 33.
 39 Por. H. Wistuba, Rozważania Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice „Fides 
et ratio”, „Studia Warmińskie” XXXVI (1999) 216.; Por. Tenże, Wiara i rozum 
wzajemnie się uzupełniają, „Katecheta” 5 (1999) 12.; Zob. A. Jędrzejewski, Prawda – 
aksjologiczny fundament życia społecznego, „Studia Diecezji Radomskiej” 7 (2005) 
s. 439-458.
 40 FR, nr 31.
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3. Relacja rozumu i wiary

Problem relacji rozumu i wiary, poznania filozoficznego i teologicz-
nego, jest stary, o długiej historii, ale ważny także dziś i rozmaicie 
rozwiązywany. Istnieją bowiem co najmniej cztery zasadnicze sta-
nowiska w omawianej sprawie.41

1. Wiara i rozum nie spotykają się ze sobą będąc całkowicie auto-
nomiczne. Absolutny oddzielenie filozofii, jako wiedzy rozumowej, od 
teologii wspartej na objawieniu, począwszy od późnego średniowie-
cza42, doprowadziło z czasem do podejrzliwości zarówno wobec wiary, 
jak i wobec samego rozumu. W konsekwencji zaowocowało to scepty-
cyzmem i nihilizmem. Na poziomie zaś etyki rezygnacją z porządku 
moralnego43. U podstaw rozdziału rozumu i wiary leży „kopernikań-
ski przewrót” w myśleniu, którego dokonał Emanuel Kant. Filozof 
z Królewca postawił całkowicie na głowie proces poznania prawdy. 
Istota epistemologicznego przełomu, którego dokonał, wyrażała się 
w stwierdzeniu, że celem filozofii nie jest poszerzanie ludzkiej wiedzy 
o świecie, ale pogłębianie wiedzy o ludzkim myśleniu. W Krytyce czy-
stego rozumu zakwestionował wiedzę metafizyczną z powodu braku 

 41 Pisze na ten temat J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filo-
zofii, Kraków 1992, s. 93-100; por. także W. Mering, Wstęp do filozofii, Pelplin 1996, 
s. 61-70.
 42 Hervé Barreau w swoim omówieniu encykliki wskazuje na tradycję protestancką, 
która w czasach reformy przyjmując nominalizm uznała prawdy filozoficzne za 
same słowa, tym samym osłabiając nie tylko filozofię AlbertaWielkiego i Tomasza 
z Akwinu, ale w ogóle poznanie ludzkie. Dodatkowo postęp techniczny począwszy 
od XIV w. zaczął faworyzować nową, mechanicystyczną wizję rzeczywistości, która 
z czasem zastąpiła wizję metafizyczną. Co więcej, nowy poreformatorski sposób 
czytania pisma Świętego nie wymagał żadnej wiedzy filozoficznej. Zob. H. Barreau, 
Fides et ratio ou la philosophie encourage, „Sedes Sapientiae” 17 (1999) s. 12. Cytuję 
za K. Szałata, Kościół wobec…, dz. cyt., s. 153.
 43 Mimo krytyki filozofii współczesnej, która wyrasta z rozdziału rozumu i wiary 
oraz krytyki samego rozumu, papież przyznaje, że nawet w tych filozofiach można 
znaleźć zalążki myśli mogące prowadzić do prawdy. „Takie zalążki myśli znajdują 
się na przykład w głębokich analizach postrzegania i doświadczenia, wyobraźni 
i nieświadomości, osobowości i intersubiektywności, wolności i wartości, czasu 
i historii”. FR, nr 48.



Fides et ratio – dwa porządki poznania prawdy 

| 111 |

możliwości dotarcia do przedmiotu zdolnego stać się jej treścią. Usunię-
cie metafizyki z filozofii spowodowało odwrócenie porządku myślenia: 
to nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotów lecz przedmioty są 
zależne od myśli44. Lęk przed metafizyką staje się ostatecznie lękiem 
przed prawdą45. Stanowisko rozdziału wiary i rozumu dobrze ilustruje 
zdanie z wywiadu, jakiego Stanisław Lem udzielił miesięcznikowi 
Uniwersytetu Gdańskiego Vivat Academia: „Osobiście nie widzę nic 
wspólnego między wiarą a nauką w tym sensie, że wiara nie ma nic do 
nauki, a nauka do wiary”46. Współczesnym reprezentantem omawia-
nego stanowiska jest także Stephen Jay Gould. W swojej książce Skała 
wieków ukuł akronim NOMA, utworzony od słów „Nie obejmujące się 
Magisteria”: „Podsumowując – i trochę się powtarzając – magisterium 
nauki zajmuje się rzeczywistością empiryczną: z czego wszechświat 
jest stworzony (fakty) oraz dlaczego działa tak, a nie inaczej (teoria).  
Magisterium religii dotyczy kwestii ostatecznego sensu, znaczenia oraz 
wartości moralnych. Owe dwa magisteria ani się nie pokrywają, ani nie 
wyczerpują wszystkich dziedzin (wystarczy wspomnieć magisterium 
sztuki i sens piękna). By zacytować stare powiedzenie, nauka zajmuje 
się wiekiem skał, religia – skałą wieków; nauka studiuje, w jaki sposób 
niebo chodzi, religia – jak dojść do nieba”47.

2. Stanowisko drugie jest znacznie bardziej radykalne. O ile pierw-
sze rozwiązanie proponuje autonomię rozumu i wiary, to tutaj głosi 
się wewnętrzną sprzeczność obu dziedzin. Wyznając prezentowany 
pogląd można odrzucać filozofię w imię wiary czy religii, albo reli-
gię w imię filozofii. Stanowisko to zajmowano z obu pozycji: jedni, 
jak Tertulian48, chcieli bronić dostojeństwa wiary religijnej przed 

 44 Por. A. Napiórkowski, Wiara broniąca prawdy, „Homo Dei” LXIX (1999), nr 2(251) 
s. 17.
 45 Szerzej tą problematykę podejmuje: E. Sienkiewicz, Zagadnienie prawdy…, 
dz. cyt., s. 315-318.
 46 Vivat Academia, Nr 8 (1998), s. 5.
 47 S.J. Gould, Skały wieków: nauka i religia w pełni życia, Poznań 2002, s. 11.
 48 „Pytanie postawione przez Tertuliana «Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? 
A cóż Akademia i Kościół?» (De praescriptione hereticorum, VII, 9: SC 46,98.) jest 
wyraźnym świadectwem krytycznej postawy, z jaką chrześcijańscy myśliciele od 
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próbami podporządkowania jej rozumowi.49 W duchu fideizmu sze-
rzył się także tradycjonalizm, który za jedyne źródło wiedzy uznał 
Objawienie, gdyż rozum ludzki popada w błędy i nie jest w stanie po-
dać absolutnie pewnego wykładu żadnych prawd chrześcijańskich.50 
Inni natomiast, bazując na niezaprzeczalnych osiągnięciach nauki, 
składają hołd ludzkiemu rozumowi na niekorzyść wiary objawionej. 
W triumfalno-scjentystycznej wizji świata nie ma miejsca na pytania 
o sens i cel życia, wolną wolę czy jakąkolwiek sferę nadprzyrodzo-
ną.51 „Ta koncepcja filozoficzna nie uznaje wartości innych form 
poznania niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając do sfery 
wytworów wyobraźni zarówno poznanie religijne i teologiczne, jak 
i wiedzę z dziedziny etyki i estetyki”52. Scjentystyczna wiara w naukę 
jako podstawę życia ludzkiego i „mesjasza naszych czasów” szybko 
jednak okazała się naiwna. Taka wiara – podkreśla Karl Jaspers – 
jest zabobonem. Nauka nie ustanawia bowiem ostatecznych warto-
ści i jako taka nie może być przewodnikiem w życiu.53 A. Moreno 
stwierdzi natomiast, że „mitem jest sakralizacja nauki jako nowego 
boga i uczonych jako nowoczesnych kapłanów wiodących człowieka 
i społeczeństwo ku utopijnej przyszłości”54. Czołowi przedstawiciele 
egzystencjalizmu Martin Heidegger i Jean Paul Sartre odrzucili ir-
racjonalną wiarę religijną w duchu Kierkegaarda55. Akt wiary nie 

samego początku podejmowali problem relacji między wiarą a filozofią, dostrzegając 
wszystkie jej aspekty pozytywne i jej granice”. FR, nr 41.
 49 Por. W. Mering, Fascynacje filozofa encykliką „Fides et ratio”, „Studia Pelplińskie” 
XXVIII(1999) s. 106.
 50 Por. A. Napiórkowski, Wiara broniąca…, dz. cyt., s. 22.
 51 Por. I. Dec, Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy, „Wrocławski Przegląd Teo-
logiczny” 7 (1999) 39.
 52 FeR, nr 88. Por. J. Ratzinger, „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego”, „Commu-
nio” 2(1982), nr 1, 6-8; M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Tarnów 1992, 81nn.
 53 Por. M. Mazur, Karl Jasper – filozof prawdziwości, „Znak” 21 (1969) s. 1194.
 54 A. Moreno, Jung, bogowie i człowiek współczesny, Warszawa 1973, s. 180.
 55 Spora część filozoficznej twórczości Sørena Kierkegaarda poświęcona jest uka-
zaniu totalnej niezdolności człowieka do wiedzy prawdziwej i koniecznej o świecie. 
Rozwiązanie tej ignorancji polega na rozpoznaniu tragicznego położenia, by następnie 
ślepo, irracjonalnie szukać drogi wyjścia z tego stanu sceptycyzmu poprzez wiarę, że 
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rozwiązuje bowiem ludzkich problemów. Poza doczesnym istnieniem, 
krótkim i przypadkowym, z jego troską, trwogą i grożącą śmiercią, 
nie istnieją żadne wieczne i trwałe idee. Ludzkie istnienie, przesycone 
nicością i byciem-ku-śmierci, nie ma na czym się oprzeć. Pozosta-
wiony samemu sobie człowiek nie znajduje Boga, który wyjawiłby sens 
istnienia56. Richard Dawkins, autor książki Bóg urojony57, podważa 
ideę Gouldowskiej NOMY dotyczącą odrębnych magisteriów nauki 
i wiary. Religia jest nie potrzebna, ponieważ nie istnieją pytania leżące 
poza kompetencjami nauk przyrodniczych58. Dawkins wykazuje, że 
„«hipoteza Boga» jest niczym innym jak pewną naukową hipotezą 
dotyczącą wszechświata, a zatem należy do niej podchodzić równie 
sceptycznie, jak do każdej innej naukowej hipotezy”59.

3. Propozycja ta głosi pewną jedność, wzajemną potrzebę wiary 
i rozumu. Stanowisko to swoje korzenie znajduje w tradycji zapoczątko-
wanej przez św. Augustyna, gdzie mądrość chrześcijańska obejmowała 
zarówno filozofię, jak i teologię. „Biskup Hippony zdołał stworzyć 
pierwszą wielką syntezę myśli filozoficznej i teologicznej, w której 
zbiegały się różne nurty myśli greckiej i łacińskiej. Także u niego owa 
wielka jedność wiedzy, która ma fundament w myśli biblijnej, została 

istnieje sprawca zwany Bogiem, który może działać i działa w czasie, i który nas – jeśli 
tego pragnie – oświeci. Por. R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 510. 
 56 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom III, Warszawa 2001, s. 351.
 57 Książka ukazała się w USA i w Wielkiej Brytanii jesienią 2006r. Natychmiast 
zyskała wielką popularność wśród czytelników (do marca 2007 prawie milion sprze-
danych egzemplarzy). Autor pragnie budzić w swoich czytelnikach świadomość, 
że być ateistą to aspiracja całkiem realna. „Więcej nawet, to postawa świadcząca 
o odwadze i doprawdy godna szacunku. Zatem – można być szczęśliwym, zrówno-
ważonym oraz moralnie i intelektualnie spełnionym ateistą”. Tak brzmi pierwszy 
z czterech filarów, na których tę nową świadomość zamierza wesprzeć. Pozostałe 
to: ukazanie potęgi takich intelektualnych narzędzi, jak model doboru naturalnego, 
zachęcanie do buntu i odważnego powiedzenia – nie zgadzam się – historycznej 
decyzji rodziców o wychowaniu dziecka w jakiejś religii, a także promowanie atei-
zmu, oznaczającego właściwą niezależność myślenia. Por. R. Dawkins, Bóg urojony. 
Wstęp, Warszawa 2007, s. 9-14.
 58 Por. tamże, s. 90.
 59 Tamże, s. 11.
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potwierdzona i umocniona przez głębię myśli spekulatywnej”60. Rozum, 
który chce wznieść się ponad to, co doczesne, przygodne i zmienne, 
musi być oświecony wiarą, nadzieją i miłością61. 

4. Ostatnie stanowisko papież Jan Paweł II wyraża w słowach: 
„Istnieje głęboka więź łącząca pracę teologa z filozoficznym poszu-
kiwaniem prawdy”62. Jest ona harmonijna i owocna dla obu dziedzin, 
gdyż warunkuje wzajemne wzbogacanie się przy równoczesnej od-
rębności metodologicznej. Św. Tomasz z Akwinu ukazał w pełnym 
świetle harmonię istniejącą między rozumem i wiarą, dowodząc 
jednocześnie, że nie mogą one sobie wzajemnie zaprzeczać, gdyż 
zarówno światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga63. 
„[Akwinata] był bardzo wielkim człowiekiem, który pogodził religię 
z rozumem, który skierował go ku nauce doświadczalnej i podkreślał, 
że zmysły są oknami duszy, a rozum ma boskie prawo odżywiać się 
faktami”64. Doktor Anielski najpełniej ukazał „ścisłą więź między 
wiarą a racjonalnością metafizyczną”65. Wiara nie lęka się rozumu, 
ale będąc w pewien sposób «czynnością myśli» opiera się na nim 
i go doskonali. Rozum natomiast oświecony przez wiarę zostaje 
uwolniony od ułomności i ograniczeń, zyskuje potrzebną moc, by 
wznieść się ku kontemplacji Prawdy66. Ojciec Święty Jan Paweł II 
w encyklice Fides et ratio, mówiąc o nieprzemijającej nowości myśli 
św. Tomasza z Akwinu, pisał: „Głęboko przekonany, że «omne verum 
a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est»67, św. Tomasz ukochał 
prawdę bezinteresowną miłością. Szukał jej wszędzie, gdziekolwiek 
się objawiała, starając się jak najmocniej uwypuklić jej uniwersalność. 
Magisterium Kościoła dostrzega i wysoko ceni to jego umiłowanie 
prawdy; jego myśl – właśnie dlatego, że nie traciła nigdy z oczu prawdy 

 60 FR, nr 40.
 61 Por. E. Sienkiewicz, Zagadnienie prawdy…, dz. cyt., s. 313.
 62 FR, nr 63.
 63 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, I, VII.
 64 G. K. Chesterton, Święty Tomasz z Akwinu, Warszawa 1974, s. 24.
 65 FR, nr 97.
 66 Por. tamże, 43.
 67 Por. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I-II, 109, 1 ad 1. 
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uniwersalnej, obiektywnej i transcendentnej – osiągnęła «szczyty, 
których ludzki rozum nigdy nie zdołałby sobie wyobrazić»68”69. 

Podsumowanie
Kościół katolicki w duchu św. Tomasza z Akwinu zdecydowanie po-
twierdza harmonię poznania rozumowego i tego, który przynosi czło-
wiekowi wiara. Po raz pierwszy Magisterium Kościoła wypowiedziało 
się oficjalnie odnośnie do relacji między rozumem i wiarą w Konstytucji 
dogmatycznej Dei Filius Soboru Watykańskiego I: „Wiara i rozum nie 
tylko nie mogą się nigdy ze sobą kłócić, ale się wzajemnie wspomagają, 
ponieważ prawy sposób myślenia wykazuje podstawy wiary i umysł jej 
światłem oświecony oddaje się wiedzy o rzeczach Boskich; wiara zaś 
chroni i strzeże umysł przed błędami oraz wyposaża go wielorakim 
poznaniem”70. Konstytucja stwierdza ponadto, że „jakkolwiek (…) 
wiara przewyższa rozum, jednak nigdy nie może zaistnieć rzeczywista 
niezgodność między wiarą a rozumem. Ten sam bowiem Bóg, który 
objawia tajemnice i wszczepia wiarę, obdarzył duszę ludzką światłem 
rozumu; Bóg zaś nie może przeczyć samemu sobie ani też prawda nie 
może nigdy sprzeciwiać się Prawdzie”71. Ojcowie Soboru Watykań-
skiego II, określając wiarę w sposób wyraźnie personalistyczny, na-
uczają, że „Bogu objawiającemu należy okazać «posłuszeństwo wiary» 
(Rz 16,26; por. Rz 1,5; 2Kor 10,5-6), przez które człowiek z wolnej woli 
cały powierza się Bogu, okazując «pełną uległość rozumu i woli wobec 
Boga objawiającego» i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego 
dane. By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą 
i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by 
poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał 
«wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie». Aby zaś 
coraz głębsze było zrozumienie objawienia, tenże Duch Święty darami 

 68 Leon XIII, Enc. Aeterni Patris (4 sierpnia 1879): AAS 11 (1878-1879) s. 109.
 69 FR, nr 44.
 70 I. Bokwa (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 
Poznań 2007, k. 656.
 71 Tamże, k. 654.
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swymi wiarę stale udoskonala. Przez objawienie Boże zechciał Bóg 
ujawnić i oznajmić siebie samego i odwieczne postanowienia swej woli 
o zbawieniu ludzi dla uczestnictwa mianowicie w darach Bożych, które 
przewyższają całkowicie poznanie rozumu ludzkiego”72. Nauczanie 
Vaticanum II znajduje swoje odbicie w tekście encykliki Fides et ratio. 
„Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem 
a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każda zaś ma 
własną przestrzeń, w której się realizuje”73.

Encyklika Fides et ratio to wielkie zaproszenie do pogłębienia 
i korzystania z obu źródeł poznania: wiedzy i wiary, do stałego do-
skonalenia intelektu i wiary74. Prawda ludzkiego poznania i prawda 
objawienia tworzą doskonałą symfonię, której kompozytorem jest 
Bóg, źródło wszelkiej prawdy. Powiedzmy raz jeszcze z całą stanow-
czością, że prawda chrześcijańska jest prawdą symfoniczną75. 

Streszczenie:
W roku 1998 papież Jan Paweł II wydał encyklikę o  relacjach między 
wiarą a rozumem Fides et ratio, wskazując na dwa równorzędne porządki 
poznania. Istnieje absolutna jedność i harmonia pomiędzy wiarą i rozu-
mem, które są „jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji prawdy”. Autonomia rozumu i wiary nie oznacza jednak 
wewnętrznej sprzeczności obu dziedzin. Obie dążą do poznania prawdy. 
Rozum jest naturalną władzą poznawczą człowieka. Dzięki niemu doko-
nuje się właściwościowe poznanie rzeczywistości. Wiara natomiast otwiera 
człowieka na prawdę objawioną przez Boga. Zrozumienie ich wzajemnej 

 72 DV, nr 5.
 73 FR, nr 17.
 74 Taka jest wymowa wystąpienia ks. abp. Józefa Życińskiego w dniu 15 paździer-
nika w Rzymie, podczas prezentacji encykliki Fides et ratio, w: Solidarność umysłów 
szukających prawdy sensu, „Azymut” 8 (1998), s. 1-2.
 75 Por. H. Urs von Balthasar, Prawda jest symfoniczna, dz. cyt., 6.11. „Symfonia 
nie oznacza bynajmniej ckliwej, pozbawionej napięć harmonii. Wielka muzyka 
jest zawsze dramatyczna, to coś nieustannie kłębiącego się i niosącego ze sobą 
zanikanie napięć na wyższym poziomie. Dysonans nie jest jednak kakofonią. Nie 
jest też jedynym środkiem podtrzymywania symfonicznego napięcia”. 
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komplementarności pomaga uniknąć skrajnego racjonalizmu i skrajnego 
fideizmu.

Summary:
In 1998 Pope John Paul II released an encyclical letter on faith and reason, 
entitled Fides et Ratio. The Pope chose to call his encyclical “Faith and 
reason” because the two, in fact, work together. There is a profound unity 
and harmony between the two, “like two wings on which the human spirit 
rises to the contemplation of truth”. Faith and reason are distinct but they 
are not contradictory. Both are about attaining truth. Reason proceeds by 
the light of principles which are known naturally. Faith adheres to truths 
believed on the authority of God. An understanding of the complementarity 
of faith and reason will help to avoid the extremes of rationalism on the one 
hand and fideism on the other. 

Słowa kluczowe: prawda, rozum, wiara, poznanie

Key words: truth, reason, faith, knowledge 
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systemowego w programowaniu duszpasterskim.
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Wstęp

Po zakończeniu drugiej wojny światowej władzę w Polsce objęli ko-
muniści, którzy bardzo szybko zaczęli wprowadzać w życie ideologię 
marksistowską. Naturalnym ich przeciwnikiem w dążeniu do przeję-
cia dyktatorskiej władzy stał się Kościół katolicki, którego działalność 
duszpasterska w takich warunkach była bardzo utrudniana. Biskupi 
polscy w 1947 r. wezwali wiernych do przeciwstawienia się kampanii 
ateistycznej1. Natomiast w kwietniu 1950 r. władze państwowe przy-
jęły w sejmie ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz państwo-
wych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej. 
Wówczas utworzono Urząd do Spraw Wyznań. Do kompetencji tej 

 1 G. Feliciani, Le Conferenze Episcopali, Bolgna 1974, s. 273-274.
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instytucji należały wszystkie sprawy związane ze stosunkami państwa 
do wyznań religijnych2.

W drugiej połowie 1952 r. władze komunistyczne nasiliły działania 
skierowane przeciwko Kościołowi katolickiemu. Poddano represji 
biskupów z diecezji katowickiej. Następnie w końcu listopada 1952 r. 
komuniści ogłosili, że wykryli „aferę szpiegowską i walutową” w kurii 
krakowskiej3. Do 1953 r. władze państwowe w walce ideologicznej 
z Kościołem katolickim nie dysponowały aktami prawnymi umoż-
liwiającymi bezpośrednią ingerencję w mianowanie na urzędy koś-
cielne i ścisłe kontrolowanie osób duchownych. Takim narzędziem 
stał się dekret Rady Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych4. Ogólne sformułowania zawarte 
w dekrecie umożliwiały władzom państwowym zakwestionowanie 
każdego postępowania osób duchownych jako sprzecznego z prze-
pisami prawa. W czasie obowiązywania tego aktu prawnego biskupi 
polscy wielokrotnie protestowali, wykazując, że urzędnicy państwowi 
odpowiedzialni za wprowadzanie postanowień dekretu w życie bar-
dzo często łamali obowiązujące prawo. Petycje i apele Episkopatu Pol-
ski kierowane do władz państwowych różnego szczebla nie przynosiły 
żadnego skutku5. Przez prawie cztery lata dekret Rady Państwa z dnia 
9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych był 
narzędziem represji w stosunku do osób duchownych zajmujących 
różne stanowiska w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce.

 2 Art. 4, ust. 1-4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych 
władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, 
w: Dz. U. 1950, Nr 19, poz. 156. Zob. Notatka bpa Z. Choromańskiego. Konferencja 
Episkopatu Polski. Warszawa, 1966 r. Archiwum Konferencji Episkopatu Polski – 
adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa (skrót: AKEP), sygn. 
Archiwum z lat 1945-1969 (skrót: I) 013, s. 3; M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji 
Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, s. 45-48.
 3 Zob. M. Stępień, Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w związku 
z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych sta-
nowisk kościelnych, „Warszawskie Studia Pastoralne” VIII 19 (2013) nr 2, s. 191-197.
 4 Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk 
kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
 5 Zob. M. Stępień, Działania Konferencji Episkopatu Polski…, jw., s. 189-214.
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Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez 
władze diecezji w związku z wprowadzeniem w życie i wykonywa-
niem norm zawartych w dekrecie Rady Państwa z lutego 1953 r.

1. Dekret Rady Państwa
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydała dekret 
z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk koś-
cielnych, który zawierał osiem artykułów6. Prezes Rady Ministrów, 
spełniając delegację zwartą w art. 7, wydał Zarządzenie Nr 61 z 5 maja 
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych sta-
nowisk kościelnych, w którym określił cel dekretu i zawarł przepisy 
wykonawcze do tego aktu prawnego7. Jak napisano w Zarządzeniu, 
„celem dekretu jest zabezpieczenie, aby osoby zajmujące duchowne 
stanowiska kościelne spełniały swe funkcje zgodnie z  zasadami 
i wymaganiami Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”8. 
Tak ogólne sformułowanie umożliwiało władzom komunistycznym 
bardzo szeroką interpretację tego aktu prawnego i w konsekwencji 
kwalifikowanie różnych postaw i zachowań jako nieobywatelskie oraz 
nieprzyjazne wobec Polski Rzeczypospolitej Ludowej.

1.1. Treść dekretu
W art. 1 dekretu zamieszczono warunek dotyczący posiadania oby-
watelstwa polskiego przez osoby zajmujące duchowne stanowiska 
kościelne. Tryb tworzenia, przekształcania i znoszenia stanowisk oraz 
możliwości zmiany zakresu ich działania, jak też obejmowania przez 
duchownych stanowisk kościelnych, zwalniania z nich lub przeno-
szenia na inne, wymagał zgody właściwych organów państwowych, 
czyli Prezydium Rządu – w przypadku ordynariuszy diecezji i su-
fraganów, oraz terytorialnie właściwych prezydiów wojewódzkich 

 6 Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r…, jw.
 7 Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r. w sprawie wy-
konania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: M.P. 1953, 
Nr 43, poz. 522.
 8 § 1, tamże.
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rad narodowych9. Objęcie duchownego stanowiska kościelnego oraz 
zwalnianie i przenoszenie na inne także wymagało uprzedniej ak-
ceptacji właściwego organu państwowego10. Zgodnie z normą za-
wartą w art. 5 dekretu, zobowiązano osoby zajmujące duchowne 
stanowiska kościelne do składania w Urzędzie do Spraw Wyznań lub 
w odpowiednich prezydiach wojewódzkich rad narodowych ślubo-
wania na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej11. „Uprawianie 
przez osobę piastującą duchowne stanowisko kościelne działalności 
sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym bądź popieranie lub 
osłanianie takiej działalności” było zakazane i groziło za to „usunięcie 
tej osoby z zajmowanego stanowiska przez zwierzchni organ kościelny 
samoistnie lub na żądanie organów państwowych”12. W przypadku 

 9 Art. 2, 4, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r…, jw.
 10 Art. 3, tamże.
 11 Art. 5, tamże. Oto treść ślubowań znajdujących się w Załączniku nr 2 i 3 do 
Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów: „Ślubuję uroczyście wierność Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Przyrzekam, że uczynię wszystko dla rozwoju Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej oraz umocnienia jej siły i bezpieczeństwa. Dołożę 
wszelkich starań, aby podległe mi duchowieństwo zgodnie ze swym obowiązkiem 
obywatelskim w swej działalności duszpasterskiej nawoływało wiernych do posza-
nowania prawa i władzy państwowej, do wzmożenia pracy nad rozbudową gospo-
darki narodowej i podniesienia dobrobytu Narodu. Przyrzekam, że nie podejmę 
niczego, co mogło być sprzeczne z interesami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
lub godzić w bezpieczeństwo i całość Jej granic. Dbając o dobro i interes Państwa 
będę się starał o odwrócenie od niego wszelkich niebezpieczeństw, o których wie-
działbym, że mu grożą”. „Ślubuję uroczyście wierność Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Przyrzekam, że uczynię wszystko dla rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej oraz umocnienia jej siły i bezpieczeństwa. Zgodnie ze swym obowiązkiem 
obywatelskim w swej działalności duszpasterskiej będę nawoływał wiernych do 
poszanowania prawa i władzy państwowej, do wzmożenia pracy nad rozbudową 
gospodarki narodowej i podniesienia dobrobytu Narodu. Przyrzekam, że nie 
podejmę niczego, co mogło być sprzeczne z interesami Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej lub godzić w bezpieczeństwo i całość Jej granic. Dbając o dobro i interes 
Państwa będę się starał o odwrócenie od niego wszelkich niebezpieczeństw, o któ-
rych wiedziałbym, że mu grożą”. Załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 61 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r…, jw.
 12 Art. 6, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r…, jw.
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„działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym bądź po-
pieranie lub osłanianie takiej działalności”13 Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej lub Urząd do Spraw Wyznań żądały od władz 
kościelnych usunięcia duchownego z zajmowanego stanowiska14. 
W trybie odwoławczym od decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej ordynariusze lub zainteresowane osoby mogły zwracać 
się do Urzędu do Spraw Wyznań, którego decyzje były ostateczne15.

1.2. Zarządzenie wykonawcze do dekretu
Przepisy wykonawcze do dekretu, w formie Zarządzenie Nr 61 Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych, zostały wydane w dniu 5 maja 
1953 r. i podzielone na sześć części. Oto ich tytuły: „Przepisy ogólne”, 
„Wnioski w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia oraz 
zmiany zakresu działania duchownych stanowisk kościelnych”, 
„Wnioski w sprawie objęcia duchownego stanowiska kościelnego”, 
„Ślubowanie”, „Decyzje i odwołania”, „Przepisy końcowe”16. Ter-
minem „duchowne stanowiska kościelne” określono „wszystkie sta-
nowiska kościelne – stałe i tymczasowe, jak również pomocnicze 
lub zastępcze”17. Osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne 
zobowiązano do składania władzom państwowym kwestionariusza 
personalnego18 i życiorysu oraz ślubowania „na wierność Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej”19. Tworzenie nowych stanowisk kościelnych, 

 13 Tamże.
 14 § 12, Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r…, jw.
 15 § 13, tamże.
 16 Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r…, jw.
 17 § 2, tamże.
 18 W kwestionariuszu zamieszczono trzynaście punktów, gdzie między innymi 
wyszczególniono: pochodzenie społeczne, wykształcenie, stosunek do służby 
wojskowej, przynależność do organizacji społecznych i politycznych (z podziałem: 
przed 1939 r., w czasie okupacji, po wyzwoleniu) oraz przebieg pracy zawodowej. 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 
r…., jw. 
 19 § 5, §§ 9-10, Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r…, 
jw.
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ich przekształcanie i znoszenie oraz zmiany ich przedmiotowego lub 
terytorialnego zakresu działania wymagały uzyskania uprzedniej 
zgody władz państwowych20. Urząd do Spraw Wyznań oraz prezy-
dia wojewódzkich rad narodowych, przed podjęciem decyzji, mogły 
wymagać wyjaśnień i materiałów od odpowiednich kurii lub osób 
mających objąć dane stanowiska kościelne21.

W § 1 Zarządzenia Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych 
stanowisk kościelnych stwierdzono, że „(…) obowiązkiem organów 
państwowych jest okazywanie wszechstronnego poparcia i opieki 
osobom, które w sprawowaniu swych duchownych stanowisk koś-
cielnych zachowują postawę obywatelską i patriotyczną, zgodnie 
z zasadami Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Natomiast 
organy państwowe powinny nie dopuszczać, aby duchowne stanowi-
ska kościelne mogły być traktowane czy wykorzystywane jako osłona 
dla postawy lub akcji nieprzyjaznej wobec Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, lub też dla jawnej lub zamaskowanej działalności politycz-
nej, sprzecznej z założeniami Konstytucji oraz opartymi na nich 
wymaganiami prawnymi i zarządzeniami władz państwowych”22. 
Organy państwowe miały obowiązek otaczać opieką te osoby du-
chowne, które sprawując swoje urzędy, wykazywałyby „postawę oby-
watelską i patriotyczną”23. Takie zdefiniowanie obowiązków organów 
państwowych wskazywało na wykorzystanie przez władzę struktur 
państwowych do represjonowania osób duchownych zajmujących 
różne stanowiska w Kościele katolickim w Polsce.

2. Działania władz diecezjalnych po wejściu w życie dekretu 
Rady Państwa
Po wejściu w życie dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu du-
chownych stanowisk kościelnych władze diecezjalne były całkowicie 

 20 § 6, ust. 1-2, tamże.
 21 § 11, tamże.
 22 § 1, tamże.
 23 Tamże.
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uzależnione od decyzji władz państwowych w zakresie obsadzania 
stanowisk kościelnych. Zgoda władz była wymagana do przenoszenia 
i usuwania księży we wszystkich instytucjach diecezjalnych, począw-
szy od pracowników kurii diecezjalnych, sądów biskupich i wyższych 
seminariów duchownych, poprzez proboszczów i administratorów 
parafii, a skończywszy na wikariuszach.

2.1. Przenoszenie i usuwanie proboszczów oraz administratorów 
parafii 
W procedurze przenoszenia i usuwania proboszczów oraz admini-
stratorów parafii władze państwowe nie stosowały się do procedur 
przewidzianych w dekrecie z dnia 9 lutego 1953 r. i w przepisach 
wykonawczych. Urzędnicy często nie wydawali decyzji na piśmie, 
a jedynie wzywali przedstawicieli kurii diecezjalnych i ustnie komu-
nikowali im żądania formułowane w oparciu o dekret z dnia 9 lutego 
1953 r. Jeśli wydawano pisemne decyzje, to bardzo często pomijano 
w nich uzasadnienie albo argumentacja tam zawarta nie pokrywała 
się z umieszczonym w dekrecie z 9 lutego 1953 r.24 katalogiem okolicz-
ności umożliwiających przenoszenie lub usuwanie osób ze stanowisk 
kościelnych. 

Dobrą ilustracją takiego postępowania była sprawa mianowania 
proboszcza w Białowieży, w archidiecezji w Białymstoku. Arcybiskup 
Romuald Jałbrzykowski zwrócił się do Antoniego Bidy, dyrektora 
Urzędu do Spraw Wyznań, o interwencję, gdyż urzędnicy Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku nie wydawali 
na piśmie decyzji o usunięciu duchownego ze stanowiska proboszcza 
lub zgody na objęcie wakującego stanowiska, co było wymagane 
przez obowiązujące prawo. Arcybiskup podkreślił, że wobec takich 
praktyk stanowisko proboszcza w Białowieży wakuje już od trzech 
miesięcy. Początkowo na objęcie stanowiska proboszcza tej parafii 
został przedstawiony ks. Alfred Mikołajewicz, ale ze strony organu 

 24 Zob. Art. 6 Dekretu Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r…, jw.
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państwowego nie nadeszła żadna odpowiedź25. Jak się wydaje, z tego 
powodu została zgłoszona następna kandydatura ks. Zenona Zachwa-
towicza. W połowie marca 1954 r. kierownik Samodzielnego Refe-
ratu do Spraw Wyznań o nazwisku Kozioł skierował pismo do Kurii 
Metropolitalnej w Białymstoku, w którym poinformował, że ks. Ze-
non Zachwatowicz nie jest odpowiedni na stanowisko proboszcza 
w Białowieży, gdyż położenie tej parafii jest nadgraniczne26. Kolejna 
kandydatura ks. Zygmunta Piskora też nie została zaakceptowana 
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 
z identycznego powodu27. Po tej odmownej decyzji abp Jałbrzykowski 
skierował pismo do Urzędu do Spraw Wyznań, w którym przedstawił 
dotychczasowe starania strony kościelnej zmierzające do mianowa-
nia proboszcza w Białowieży. Stwierdził, że mimo zaprezentowania 
trzech kandydatów, żaden z nich nie uzyskał zgody władz na objęcie 
stanowiska proboszcza i oświadczył, że wobec istniejącej sytuacji 
następnych kandydatów nie będzie przedstawiał28. Dwa dni później 
abp Jałbrzykowski skierował w tej sprawie list do Prezesa Rady Mi-
nistrów z prośbą o interwencję29.

Podobne zdarzenia miały miejsce na początku 1955 r., kiedy Kuria 
Arcybiskupia w Białymstoku zwróciła się do Wojewódzkiej Rady 
Narodowej o zgodę na mianowanie proboszczem w Krypnie ks. Anto-
niego Bachurzewskiego. W decyzji odmownej z dnia 12 lutego 1955 r. 
stwierdzono, „że Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bia-
łymstoku nie wyraża zgody na przeniesienie ks. Antoniego Bachu-
rzewskiego proboszcza parafii w Dolistowie, pow. monieckiego – na 

 25 Poświadczona kopia pisma. Abp R. Jałbrzykowski do A. Bidy. Białystok, 09-02-1954 
(Nr 71/54). AKEP, sygn. I 10-1. 
 26 Poświadczona kopia pisma. Kozioł do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Bia-
łystok, 12-03-1954 (Nr 53/54). AKEP, sygn. I 10-1. 
 27 Poświadczona kopia pisma. Kozioł do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Bia-
łystok, 22-03-1954 (Nr 300/54). AKEP, sygn. I 10-1. 
 28 Poświadczona kopia pisma. Abp R. Jałbrzykowski do A. Bidy. Białystok, 27-03-
1954 (Nr 208/54). AKEP, sygn. I 10-1. 
 29 Poświadczona kopia pisma. Abp R. Jałbrzykowski do J. Cyrankiewicza. Białystok, 
27-03-1954. AKEP, sygn. I 10-1. 



Działania podejmowane przez władze diecezjalne…

| 129 |

stanowisko proboszcza parafii w Krypnie – tegoż powiatu, z uwagi na 
negatywny Jego stosunek do Polski Ludowej”30. W związku z nega-
tywną decyzją władze diecezjalne odwołały się do Urzędu do Spraw 
Wyznań31, który jednak podtrzymał decyzję Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Białymstoku i nie wyraził zgody na przenie-
sienie ks. Antoniego Bachurzewskiego na stanowisko proboszcza 
w Krypnie32.

Organy administracji państwowej często tylko ustnie powiadamiały 
władze diecezjalne o zastrzeżeniach, które dotyczyły pracy i postawy 
poszczególnych duchownych zajmujących stanowiska kościelne i żą-
dały ich usunięcia. Bardzo dobrą ilustracją takiego procedowania była 
sprawa ks. Piotra Rynkiewicza z archidiecezji gnieźnieńskiej. W dniu 
14 marca 1955 r. w siedzibie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy ks. infułat Stanisław Bross, wikariusz generalny, w obec-
ności ks. Edmunda Palewodzińskiego, kanclerza kurii metropolital-
nej, został powiadomiony o zastrzeżeniach dotyczących działalności 
duszpasterskiej ks. Piotra Rynkiewicza, administratora parafii pw. 
św. Józefa w Bydgoszczy. Zarzuty dotyczyły wystąpień antypaństwo-
wych z ambony oraz w czasie katechizacji młodzieży. Podkreślono, 
że działania ks. Rynkiewicza są sprzeczne z zasadami poszanowania 
władzy w państwie demokratycznym. W konkluzji przewodniczący 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy ustnie wniósł 
o przeniesienie wyżej wymienionego duchownego na inne stanowisko 
kościelne. Ksiądz Bross poprosił o przedstawienie wniosku na piśmie 
i przytoczenie faktów z działalności duszpasterskiej ks. Rynkiewicza, 
które były motywem negatywnej decyzji organu administracji pań-
stwowej. Przedstawiciel władz odmówił i zaznaczył, że z wnioskiem 

 30 Poświadczona kopia pisma. Referat do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Białystok, 
15-02-1955 (Nr 5/9/55). AKEP, sygn. I 10-1. Poświadczona kopia pisma. Ks. A. Sawicki, 
wikariusz generalny do J. Izydorczyka. Białystok, 11-03-1955 (Nr 207/55). AKEP, 
sygn. I 10-1. 
 31 Tamże.
 32 Poświadczona kopia pisma. Urząd do Spraw Wyznań do Kurii Arcybiskupiej 
w Białymstoku. Warszawa, 19-04-1955 (II.Ic42/55). AKEP, sygn. I 10-1. 
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pisemnym łączyłoby się skierowanie tej sprawy do prokuratury33. 
Według notatek sporządzonych przez kanclerza kurii metropolitalnej 
zarzuty władz państwowych dotyczyły dwunastu zdarzeń z udziałem 
ks. Rynkiewicza34. Zainteresowany wezwany w dniu 21 marca 1955 r. 
do kurii metropolitalnej zaprzeczył zarzutom władz państwowych35. 
W lipcu tego samego roku Jerzy Domiński, przewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, zwróciła się na piśmie do kurii me-
tropolitalnej i, powołując się na dekret z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych, wniósł o usunięcie ks. Piotra Ryn-
kiewicza z zajmowanego stanowiska administratora parafii pw. św. Jó-
zefa w Bydgoszczy, stwierdzając, że powody tej decyzji „zostały ustnie 
podane ks. Wikariuszowi Generalnemu”36. Ksiądz Stanisław Bross, 
odpowiadając podkreślił, że ks. Piotr Rynkiewicz zakomunikował 
mu, iż wniósł odwołanie od decyzji do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej37. Jednak te działania nie przyniosły zamierzonego skutku 

 33 Poświadczona kopia Notatki Służbowej sporządzonej przez ks. Edmunda Pa-
lewodzińskiego. Gniezno, 16-03-1955. AKEP, sygn. I 10-4. 
 34 Tamże. Oto niektóre zarzuty władz państwowych wobec ks. Rynkiewicza: – 
modlitwa w czasie kazania w grudniu 1946 r. za Polaków zamordowanych podczas 
drugiej wojny światowej przez Gestapo, NKWD, zesłanych na Syberię i za tych, 
którzy zginęli w piaskach Afryki; – kolportowanie ulotek w 1947 r. o byłym premierze 
Mikołajczyku; – w czasie katechezy w 1948 r. wypowiadanie się, że Polska jest pod 
protektoratem sowieckim i w Polsce nie ma wolności słowa i prasy, a Polska Partia 
Robotnicza walczy z religią i Bogiem; – w tym samy roku w czasie kazania ksiądz 
stwierdził, że nie mamy jeszcze takiej Polski, jaką byśmy chcieli, ale taka na pewno 
przyjdzie; – przed wyborami do sejmu w czasie kazania ks. Rynkiewicz stwierdził, 
że głosowanie w Polsce jest oparte na sowieckiej metodzie, która wyklucza zgłasza-
nie niezależnych kandydatów, a po wyborach nastąpią aresztowania i zwalczanie 
religii katolickiej; – w marcu 1954 r. ksiądz modlił się za prymasa Polski, gdyż nie 
wiadomo, gdzie on się znajduje; – w końcu października 1954 r. w kościele ksiądz 
wyświetlał filmy religijne. Tamże. 
 35 Poświadczona kopia Notatki sporządzonej przez ks. Piotra Rynkiewicza. Byd-
goszcz, 26-03-1955. AKEP, sygn. I 10-4. 
 36 Poświadczona kopia pisma. J. Domiński do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 
Bydgoszcz, 19-07-1955 (Nr Wz./18/334/55/R). AKEP, sygn. I 10-4. 
 37 Poświadczona kopia pisma. Ks. S. Bross do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy. Gniezno, 04-08-1955 (L.dz. 5606/55/W). AKEP, sygn. 
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i ks. Rynkiewicz w dniu 22 sierpnia 1955 r. został powiadomiony, że 
poprzednia decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została 
podtrzymana38. W piśmie skierowanym do Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Bydgoszczy, ks. Bross, powołując się na normy 
postępowania administracyjnego i dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsa-
dzaniu stanowisk kościelnych, wnioskował, aby Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Bydgoszczy wydało decyzję będącą wynikiem 
postępowania administracyjnego, z zaznaczeniem przysługującego 
prawa odwołania, ze wskazaniem organu odwoławczego i trybu zaskar-
żenia, albo zgodziło się na postępowanie ostrzegawcze przewidziane 
Instrukcją Nr 27a wydaną przez ministra – szefa Urzędu Rady Państwa 
w dniu 9 października 1953 r39. Odpowiedź Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Bydgoszczy była datowana na dzień 9 grudnia 
1955 r., w której ponowiono żądanie usunięcia ks. Piotra Rynkiewicza 
ze stanowiska administratora parafii pw. św. Józefa w Bydgoszczy40. 
Zainteresowany odwołał się od decyzji do Urzędu do Spraw Wyznań, 
wnioskując o jej uchylenie41, na co odpowiedziano odmownie w dniu 
21 stycznia 1956 r. i tym samym został wyczerpany tryb odwoławczy, 
a decyzja stała się ostateczna42. Jednak władze kościelne nie wykonały 
tej decyzji jeszcze do połowy maja 1956 r., jak wynika z listu ks. Ryn-
kiewicza do bpa Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Konferencji 
Episkopatu Polski, datowanego na dzień 15 maja 1956 r., w którym 
pytał, czy w jego sprawie ma zastosowanie ustawa amnestyjna. Pismo 

I 10-4. 
 38 Poświadczona kopia pisma. J. Domiński do ks. P. Rynkiewicza. Bydgoszcz,  
22-08-1955 (Nr Wz./32/605/55/R). AKEP, sygn. I 10-4. 
 39 Poświadczona kopia pisma. Ks. S. Bross do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy. Gniezno, 07-11-1955 (L.dz. 9167/55/W). AKEP, sygn. I 10-4. 
 40 Poświadczona kopia pisma. J. Domiński do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 
Bydgoszcz, 09-12-1955 (Nr Wz./81/1648/55/R). AKEP, sygn. I 10-4. 
 41 Poświadczona kopia pisma. Ks. P. Rynkiewicz do Urzędu do Spraw Wyznań. 
Bydgoszcz, 16-12-1955. AKEP, sygn. I 10-4. 
 42 Poświadczona kopia pisma. Ks. S. Bross do bpa Z. Choromańskiego. Gniezno, 
12-04-1956 (L.dz. 3241/56/W). AKEP, sygn. I 10-4. 
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to podpisał jako „administrator parafii św. Józefa w Bydgoszczy”43. 
Wcześniej, w marcu 1956 r. ks. Rynkiewicz wniósł prośbę w swojej spra-
wie do Biura Listów i Zażaleń przy Radzie Państwa, którą skierowano 
do Urzędu do Spraw Wyznań. Wniosek poparł bp Zygmunt Choro-
mański44. Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Marian Zygmanowski 
poinformował biskupa, że decyzja nakazująca usunięcie ks. Piotra 
Rynkiewicza, administratora parafii pw. św. Józefa w Bydgoszczy, jest 
ostateczna45. Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie 
wniósł protest do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, argumentując, 
że organ państwowy nie może rozpatrywać zażaleń na decyzję, którą 
już wcześniej podjął. Takie działania, zdaniem bpa Choromańskiego, 
były niepraworządne, a władze państwowe nadinterpretują okoliczności 
wymienione w art. 6 dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. i za wykroczenia 
administracyjne żądają usunięcia duchownego ze stanowiska46.

Zastrzeżenia wobec stosowania dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. 
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie wnosił 
bp Piotr Kałwa, biskup lubelski. W liście do dyrektora Urzędu do 
Spraw Wyznań ministra Jana Izydorczyka z listopada 1954 r. podkre-
ślił, że od strony formalnej sposób załatwiania takich spraw wzbudza 
zastrzeżenia i wątpliwości co do zachowania podstawowych zasad 
porządku prawnego, gdyż oskarżanym nie daje się prawa do obrony. 
Stwierdził też, że władze diecezji kubelskiej chciały załatwić sprawy 
kompromisowo. Na żądanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Lublinie dwunastu kapłanów zostało przeniesionych na inne 
stanowiska kościelne, a siedmiu upomniano. W końcu zaznaczył, że 
strona państwowa pojmuje kompromis w ten sposób, iż druga strona 

 43 Pismo. Ks. P. Rynkiewicz do bpa Z. Choromańskiego. Bydgoszcz, 15-05-1956. 
AKEP, sygn. I 10-4. 
 44 Poświadczona kopia pisma. Bp Z. Choromański do M. Zygmanowskiego. War-
szawa, 14-06-1956 (Nr 900). AKEP, sygn. I 10-4. 
 45 Pismo. M. Zygmanowski do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 13-07-1956 
(Nr II 1c/72/56). AKEP, sygn. I 10-4. 
 46 Poświadczona kopia pisma. Bp Z. Choromański do M. Zygmanowskiego. War-
szawa, 03-08-1956 (Nr 1010). AKEP, sygn. I 10-4. 
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musi spełnić wszystkie przedkładane żądania i trudno mówić o kon-
sensusie, kiedy wobec partnera stosuje się pogróżki47.

W niektórych przypadkach działania władz państwowych oraz 
reakcje na nie władz diecezjalnych odbywały się z pominięciem pro-
cedur przewidzianych dekretem Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. 
o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. W dniu 10 marca 
1953 r. przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej przedstawił ustne 
żądanie bpowi Wacławowi Majewskiemu, wikariuszowi generalnemu 
arcybiskupa metropolity warszawskiego, usunięcia w ciągu pięciu dni 
z zajmowanych stanowisk kościelnych następujących księży archidie-
cezji warszawskiej: ks. Jerzego Modzelewskiego, proboszcza parafii 
pw. św. Teresy w Warszawie; ks. Maksymiliana Kościakiewicza, dzie-
kana i proboszcza w Radzyminie; ks. Edwarda Święcickiego, dziekana 
i proboszcza w Jadowie. W odpowiedzi na te działania władz pań-
stwowych abp Stefan Wyszyński, metropolita warszawski i prymas 
Polski, w połowie marca skierował pismo do Rady Państwa Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Metropolita warszawski podkreślił w nim, 
że żądania władz przedstawione w takiej formie, w oparciu o dekret 
z 9 lutego 1953 r., budzą bardzo zasadnicze zastrzeżenia. W związku 
z tym zmuszony został skierować sprawę wprost do Rady Państwa. 
Oprócz tego zwrócił uwagę, że takie stosowanie dekretu i wymie-
rzenie tak poważnej kary równa się śmierci cywilnej, gdyż kapłani 
poddani takim szykanom nie mogą zajmować żadnych stanowisk 
kościelnych na terenie archidiecezji warszawskiej. W związku z tym 
będą pozbawieni środków do życia, jak też są skazani na długotrwałą 
bezczynność. Arcybiskup Wyszyński wskazał też, że Prezydium Sto-
łecznej Rady Narodowej nie ma prawa nakładać takich kar bez speł-
nienia elementarnego obowiązku wysłuchania strony oskarżonej. 
Zdaniem prymasa Polski takie postępowanie władz nie mieści się 
w ramach prawnych przewidzianych przez dekret z dnia 9 lutego 
1953 r., a tylko wyrok sądu dawałby prawo stosowania tak dotkliwej 
kary. Arcybiskup Wyszyński zakończył pismo stwierdzeniem, że 

 47 Poświadczona kopia pisma. Bp P. Kałwa do J. Izydorczyka. Lublin, 14-11-1954. 
AKEP, sygn. I 10-9. 
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nie może spełnić przedstawionych żądań, gdyż byłoby to największą 
niesprawiedliwością i krzywdą48.

Nieformalną drogę odwoławczą od decyzji usunięcia ze stanowiska 
proboszcza w Choroszczy podjął także ks. Franciszek Pieściuk, który 
od decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 
z dnia 26 sierpnia odwołał się do premiera. W uzasadnieniu stwier-
dzono, że ma wrogie ustosunkowanie się do Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej49. Jak się wydaje, interwencja ta nie przyniosła żadnego skutku.

W okresie obowiązywania dekretu Rady Państwa PRL z dnia 9 lu-
tego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych organy 
państwowe nie przestrzegały przewidzianych w tym akcie praw-
nym procedur dotyczących przenoszenia i usuwania ze stanowisk 
kościelnych proboszczów i administratorów parafii. Zdarzało się, 
iż decyzje były komunikowane tylko ustnie przedstawicielom kurii 
diecezjalnych, a jeśli formułowano je na piśmie, to często pomijano 
uzasadnienie pisemne. W uzasadnieniach postanowień prezydiów 
wojewódzkich rad narodowych nagminnie zamieszczano argumen-
tację, która nie spełniała wymogów określonych w art. 6 dekretu 
z dnia 9 lutego 1953 r., a tym samym decyzje te były naznaczone wadą 
prawną. W wielu przypadkach strona kościelna przedstawiała kilku 
kandydatów na jedno stanowisko, gdyż władze państwowe kolejno 
odrzucały poszczególne kandydatury, co skutkowało długotrwałym 
wakowaniem stanowisk proboszczowskich i administratorów parafii. 

2.2. Przenoszenie i usuwanie wikariuszy
Bezprawne działania stosowały terenowe organy państwowe także 
wobec przenoszonych i usuwanych ze stanowisk kościelnych wika-
riuszy, gdyż w decyzjach prezydiów wojewódzkich rad narodowych 
przedstawiano księżom fałszywe zarzuty. Na przykład Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Białymstoku pismem z  dnia 

 48 Poświadczona kopia pisma. Abp S. Wyszyński do Rady Państwa. Warszawa, 
14-03-1953. AKEP, sygn. I 10-19. 
 49 Poświadczona kopia pisma. Ks. F. Pieściuk do J. Cyrankiewicza. Choroszcz, 
28-08-1953. AKEP, sygn. I 10-1. 
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25 maja 1954 r. poinformowało Kurię Arcybiskupią w Białymstoku, 
że ks. Józef Niemotko, wikariusz w Sokółce, na podstawie art. 6 de-
kretu Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. ma być usunięty ze sta-
nowiska przez władze kościelne do dnia 28 maja 1953 r. na okres 
dwóch lat. Władze zarzuciły wymienionemu księdzu, że występował 
przeciw organizowaniu spółdzielni produkcyjnych na wsi oraz roz-
bijał organizację Związku Młodzieży Polskiej i w ten sposób działał 
na szkodę państwa i Kościoła50. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski 
poinformował Mieczysława Moczara, przewodniczącego Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, że ks. Józef Niemot oświadczył, iż 
przedstawione mu zarzuty są fałszywe. W związku z powyższym 
abp Jałbrzykowski prosił o dokładne zbadanie sprawy, gdyż obecnie 
nie ma podstaw do usunięcia ze stanowiska wyżej wymienionego 
księdza51. O tych wydarzeniach abp Jałbrzykowski poinformował 
bpa Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Konferencji Episkopatu 
Polski, i zwrócił się z prośbą o wskazania, jak zainteresowany ma się 
zachować w tej sprawie, gdyż już zostało złożone odwołanie do Pre-
zesa Rady Ministrów, ponieważ interwencja w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej nie przyniosła żadnego skutku52.

Kuria Archidiecezjalna w Białymstoku na początku 1955 r. po-
informowała władze państwowe o zamiarze przeniesienia ks. Au-
gustyna Flejszera, wikariusza w Krypnie, na wikariusza w parafii 
Różanystok, chociaż w myśl prawa kanonicznego wikariusz parafialny 
nie był zaliczany do stanowiska kościelnego53. Samodzielny referent 
do Spraw Wyznań nie wyraził zgody na to przeniesienie, motywu-

 50 Poświadczona kopia pisma. M. Moczar przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Białystok, 
25-05-1954. AKEP, sygn. I 10-1. 
 51 Poświadczona kopia pisma. Abp R. Jałbrzykowski do M. Moczara. Białystok, 
14-06-1954. AKEP, sygn. I 10-1. 
 52 Pismo. Abp R. Jałbrzykowski do bpa Z. Choromańskiego. Białystok, 14-06-
1954. AKEP, sygn. I 10-1. Zob. Poświadczona kopia pisma. Abp R. Jałbrzykowski 
do J. Cyrankiewicza. Białystok, 11-06-1954 (Nr 326/54). AKEP, sygn. I 10-1. 
 53 Poświadczona kopia pisma. Ks. A. Sawicki, wikariusz generalny do J. Izydorczyka. 
Białystok, 11-03-1955 (Nr 207/55). AKEP, sygn. I 10-1. 
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jąc decyzję prośbami miejscowej ludności, aby wymieniony ksiądz 
pracował w dotychczasowej parafii54. Wobec negatywnej odpowiedzi 
sporządzono w tej sprawie odwołanie do Urzędu do Spraw Wyznań, 
z dnia 16 lutego 1955 r., w którym zwrócono uwagę, że organy pań-
stwowe przy stosowaniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych winny kierować się przepisami 
prawa zawartymi w art. 6, a „nie racjami przez siebie tworzonymi”55. 
Urząd do Spraw Wyznań uchylił decyzję Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku i wyraził zgodę na przeniesienie 
ks. Augustyna Flejszera na stanowisko wikariusza parafii w Róża-
nymstoku56. Po trzech latach obowiązywania dekretu z 9 lutego 1953 r. 
o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych ks. Adam Sawicki, 
wikariusz generalny archidiecezji w Białymstoku, skierował w dniu 
16  lutego 1956 r. pismo do Mariana Zygmanowskiego, dyrektora 
Urzędu do Spraw Wyznań, w którym oświadczył, że Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku nie uzasadnia odmownych 
decyzji co do akceptacji duchownych na stanowiska kościelne. Organ 
ten czyni to wbrew postanowieniom dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. 
i Zarządzeniu Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r. 
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk 
kościelnych. W tym kontekście zostały przytoczone trzy przypadki, 
w których nie podano żadnego uzasadnienia do odmowy wyrażenia 
zgody na objęcie stanowisk kościelnych przez duchownych57.

 54 Poświadczona kopia pisma. Referat do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Białymstoku do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Białystok, 
16-02-1955 (Nr 7-0/545). AKEP, sygn. I 10-1. 
 55 Poświadczona kopia pisma. Ks. A. Sawicki, wikariusz generalny do J. Izydor-
czyka. Białystok, 11-03-1955 (Nr 207/55). AKEP, sygn. I 10-1.
 56 Poświadczona kopia pisma. Urząd do Spraw Wyznań do Kurii Arcybiskupiej 
w Białymstoku. Warszawa, 19-04-1955 (II.Ic42/55). AKEP, sygn. I 10-1. 
 57 Poświadczona kopia pisma. Ks. A. Sawicki, wikariusz generalny do M. Zygma-
nowskiego. Białystok, 16-02-1956 (Nr 121/56). AKEP, sygn. I 10-1. Odmowa wyrażenia 
zgody na objęcie stanowisk kościelnych dotyczyła ks. Jana Zmitrowicza, proponowa-
nego na stanowisko proboszcza w Starosielcach, ks. Piotra Boryka przedstawionego 
na wikariusza parafii farnej w Białymstoku i ks. Antoniego Bachurzewskiego na 
stanowisko dziekana dekanatu knyszyńskiego. Zob. Poświadczona kopia pisma. 
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Czasami władze państwowe odmawiały zgody na mianowanie 
wikariusza w parafii, uzasadniając to brakiem takiego stanowiska 
kościelnego, co dowodzi, że starano się uzurpować sobie kompetencje 
dotyczące duszpasterstwa. Na przykład władze archidiecezji gnieź-
nieńskiej zwróciły się z wnioskiem do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy w dniu 23 marca 1955 r. o wyrażenie zgody, 
aby ks. Tadeusz Kiełczewski został mianowany wikariuszem w parafii 
Dąbrówka Nowa. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Byd-
goszczy nie wyraziło zgody na mianowanie, podając w uzasadnieniu 
decyzji, że w tej parafii „nie istniał do tej pory etat wikariusza”58. 
Jednocześnie poproszono, aby kuria w takich przypadkach wnosiła 
o utworzenie nowego stanowiska duchownego, podając podstawę 
prawną art. 2 dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. i § 6 pkt 1 Zarządzenia 
Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r.59 W dniu 10 maja 
1955 r. ks. Stanisław Bross, wikariusz generalny, odwołał się od decy-
zji do Urzędu do Spraw Wyznań, uzasadniając zmianę decyzji dużą 
liczbą wiernych w parafii Dąbrówka Nowa (ok. 3500 wiernych)60. 
W wyniku odwołania Urząd do Spraw Wyznań uchylił poprzednią 
decyzję i wyraził zgodę, aby ks. Tadeusz Kiełczewski został miano-
wany wikariuszem w parafii Dąbrówka Nowa, o czym ks. Stanisław 
Bross powiadomił bpa Zygmunta Choromańskiego61.

Innego typu postępowanie władz państwowych miało miejsce 
w archidiecezji krakowskiej, gdzie zabraniano księżom, którzy nie byli 

J. Szczęśniak do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Białystok, 03-02-1956 (Nr 114/56). 
AKEP, sygn. I 10-1; Poświadczona kopia pisma. J. Szczęśniak do Kurii Diecezjalnej 
w Białymstoku. Białystok, bez daty (Nr 24/56). AKEP, sygn. I 10-1; Poświadczona 
kopia pisma. J. Szczęśniak do Kurii Diecezjalnej w Białymstoku. Białystok, bez daty 
(Nr 59/56). AKEP, sygn. I 10-1.
 58 Poświadczona kopia pisma. A. Markun do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 
Bydgoszcz, 19-04-1955 (Nr Wz./21/395/55/R). AKEP, sygn. I 10-4. 
 59 Tamże.
 60 Poświadczona kopia pisma. Ks. S. Bross do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy. Gniezno, 10-05-1955 (L.dz. 3790/55/W). AKEP, sygn. 
I 10-4. 
 61 Pismo. Ks.  S.  Bross do bpa Z.  Choromańskiego. Gniezno, 19-08-1955 
(L.dz. 6026/55/W). AKEP, sygn. I 10-4. 
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mianowani na stanowisko kościelne, głoszenia kazań i udzielania sa-
kramentu pokuty. Duchowni ci jedynie przez krótki czas zastępowali 
wikariuszy lub wspomagali proboszczów w parafiach. Ksiądz Tadeusz 
Topa powiadomił Kurię Metropolitalną w Krakowie w październiku 
1955 r., że został wezwany do przewodniczącego Referatu Wyznań 
w Myślenicach, który nakazał mu w ciągu 24 godzin opuścić parafię 
Gdów. Jednocześnie urzędnik nadmienił, że mógłby w parafii prze-
bywać w dalszym ciągu, gdyby nie głosił kazań, nie nauczał religii 
i nie spowiadał62. Wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej 
bp Franciszek Jop, odpowiadając na pismo ks. Topy, stwierdził, że 
jest on gościem administratora parafii i bez zajmowania stanowiska 
kościelnego może celebrować Mszę św., głosić kazania i słuchać spo-
wiedzi63. W tym samy czasie podobne w treści pismo skierował do 
kurii metropolitalnej ks. Eugeniusz Kowalczyk z Krzyszkowic. Także 
w tym przypadku bp Jop odpowiedział w identyczny sposób64. Jed-
nocześnie zwrócił się do bpa Zygmunta Choromańskiego, sekretarza 
Konferencji Episkopatu Polski, z prośbą o interwencję i wskazówki, 
jak w takich przypadkach bronić księży65. Tydzień później bp Jop 
informował sekretarza Konferencji, że do Referatu do Spraw Wyznań 
wezwano proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Krakowie i zakazano 
mu przyjmowania księży, którzy dorywczo pomagali w parafii. Biskup 
podkreślił, że brakuje tam jednego wikariusza, a zgłaszani kandydaci 
kolejno byli odrzucani przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej. W piśmie przytoczył jeszcze dwa inne podobne przypadki. 
Biskup Choromański odręcznie na napisał korespondencji zanotował: 

 62 Poświadczona kopia pisma. Ks. T. Topa do Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
Gdów, 04-10-1955. AKEP, sygn. I 10-7. 
 63 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Jop do ks. T. Topy. Kraków, 04-10-1955 
(L.5717/55). AKEP, sygn. I 10-7. 
 64 Poświadczona kopia pisma. Ks. E. Kowalczyk do Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie. Krzyszkowice, 03-10-1955. AKEP, sygn. I 10-7; Poświadczona kopia pisma. 
Bp F. Jop do ks. E. Kowalczyka. Kraków, 03-10-1955 (L.5688/55). AKEP, sygn. I 10-7. 
 65 Pismo. Bp F. Jop do bpa Z. Choromańskiego. Kraków, 23-02-1956 (L.1174/56). 
AKEP, sygn. I 10-7. 
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„Interweniowałem osobiście w rozmowie z Ministrem”66. Pięć dni 
później ponownie bp Jop napisał do sekretarza Konferencji Episko-
patu i poinformował go, że w dniach 2 i 3 marca wezwano księży 
do Referatu Wyznaniowego w Krakowie i kategorycznie nakazano 
im, aby nie świadczyli żadnej pomocy duszpasterskiej w parafiach 
krakowskich. Te represje dotyczyły między innymi księży: Fica, Bar-
deckiego, Rozwadowskiego i Skowrona67.

Przenoszenie i usuwanie wikariuszy na podstawie dekretu z dnia 
9 lutego 1953 r., podobnie jak to miało miejsce z proboszczami i ad-
ministratorami parafii, także przebiegało z naruszeniem prawa po 
stronie organów państwowych. W tym przypadku władze stosowały 
te same bezprawne procedury pomijania w decyzjach uzasadnień, 
przedstawiana fałszywych zarzutów, odwlekania podejmowania 
decyzji. 

2.2. Usuwanie z innych stanowisk kościelnych
W każdej diecezji w Polsce funkcjonowały instytucje tzw. „centralne” 
jak kuria, sąd biskupi, wyższe seminarium duchowne, w których przy 
obsadzaniu stanowisk kościelnych władze diecezjalne także podle-
gały przepisom dekretu Rady Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. 
o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. 

W czerwcu 1953 r., został zgłoszony do Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Kielcach, przez władze diecezji kieleckiej, 
na stanowisko pracownika sądu biskupiego ks. Edward Muszyński. 
W końcu czerwca na to zgłoszenie udzielono odmownej odpowie-
dzi, nie podając uzasadnienia tej decyzji. Biskup Franciszek Sonik, 
wikariusz generalny, we wrześniu tego samego roku odwołał się od 
decyzji do Urzędu do Spraw Wyznań. W uzasadnieniu podkreślił, 
że ks. Muszyński jest dobrze przygotowany do objęcia tego stanowi-
ska, gdyż na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień 

 66 Pismo. Bp F. Jop do bpa Z. Choromańskiego. Kraków, 01-03-1956. AKEP, sygn. 
I 10-7. 
 67 Pismo. Bp F. Jop do bpa Z. Choromańskiego. Kraków, 05-03-1956 (L.1343/56). 
AKEP, sygn. I 10-7. 
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doktora z prawa kanonicznego. Biskup oświadczył w odwołaniu, że 
wyżej wymieniony ksiądz był zawsze lojalnym obywatelem Polski 
i w związku z trudnościami personalnymi wnosi o uchylenie decyzji 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach68. Ze względu 
na brak odpowiedzi w lutym 1954 r. bp Sonik ponownie zwrócił się 
w tej sprawie do Urzędu do Spraw Wyznań, powtarzając poprzednio 
przytoczone argumenty69. Wikariusz generalny wysłał monit do 
Urzędu do Spraw Wyznań także 17 maja 1954 r.70 i powtórzył jeszcze 
w październiku tego samego roku71. Odpowiedź z Urzędu do Spraw 
Wyznań nie nadeszła, co skłonił biskupa do skierowania kolejnego 
pisma zaadresowanego do Jana Izydorczyka, dyrektora Urzędu do 
Spraw Wyznań, gdzie wskazał, że zgodnie z przepisami prawa Urząd 
do Spraw Wyznań zawiadamia o swej decyzji ordynariusza lub za-
interesowaną osobę. Biskup Sonik podkreślił, że już półtora roku 
czeka na decyzję72. Wydaje się, że Urząd do Spraw Wyznań celowo 
nie podejmował decyzji w sprawie ks. Edwarda Muszyńskiego, a tym 
samym obowiązywała negatywna decyzja dotycząca objęcia stano-
wiska kościelnego w Sądzie Biskupim w Kielcach wydana przez Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Ostatnią próbę 
uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu do Spraw Wyznań wikariusz 
generalny podjął w październiku 1955 r. Jak się wydaje i ta prośba 
pozostała bez odpowiedzi73.

 68 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
23-09-1953 (L.OW.16/53). AKEP, sygn. I 10-6.
 69 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
20-02-1954. AKEP, sygn. I 10-6.
 70 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
17-05-1954 (XM.XXXI-29/54). AKEP, sygn. I 10-6.
 71 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
05-10-1954 (XM.XXXI-29/54). AKEP, sygn. I 10-6.
 72 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do J. Izydorczyka. Kielce, 20-01-1955 
(XM.XXXI-29/55). AKEP, sygn. I 10-6.
 73 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
07-10-1955 (XM.XXXI-29/55). AKEP, sygn. I 10-6.
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Podobne zdarzenia miały miejsce w Lublinie, gdzie biskup lubelski 
Piotr Kałwa w czerwcu 1953 r. skierował odwołanie od decyzji Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej do Urzędu do Spraw Wyznań 
w sprawie usunięcia ks. Wojciecha Olecha ze stanowiska kanclerza 
kurii lubelskiej. W tym przypadku także uzasadnienie odwołania ze 
stanowiska kościelnego podano ustnie, co wywołało kategoryczny 
sprzeciw biskupa lubelskiego74.

W styczniu 1956 r., na podstawie dekretu Rady Państwa z 9 lu-
tego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, Kuria 
Diecezjalna w Kielcach zwróciła się do Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach i zgłosiła na stanowisko kościelne re-
ferenta do spraw rekolekcyjnych ks. dra Edwarda Materskiego75. 
Organ państwowy wydał decyzję odmowną, uzasadniając ją tym, że 
„dotychczasowa działalność ks. Materskiego nie daje gwarancji, że 
będzie postępował na wymienionym stanowisku zgodnie z zawar-
tym Porozumieniem76 z dnia 14 kwietnia 1950 r. między Rządem 

 74 Poświadczona kopia pisma. Bp P. Kałwa do A. Bidy. Lublin, 27-06-1953 (Nr 872/
Gł/53). AKEP, sygn. I 10-9. Władze zażądały usunięcia w ciągu trzech dni ks. Woj-
ciecha Olecha ze stanowiska kanclerza kurii lubelskiej, stawiając następujące 
zarzuty: – był wtajemniczony w istnienie i działalność nielegalnej organizacji na 
terenie klasztoru w Radecznicy; – w wydanym w 1948 r. „Spisie Kościołów” podał 
nazwiska trzech księży, którzy w 1940 r. zostali zamordowani w Katyniu i tym samym 
kolportował prowokację hitlerowską; – nie podpisał apelu intelektualistów polskich 
na II Światowy Kongres Pokoju w Warszawie; – wykorzystując stanowisko, wpływa 
na księży, aby nie brali udziału w pracach społecznych oraz potępia tych księży 
w rozmowach, którzy biorą udział w pracach „Zbowidu”; – swym postępowaniem 
stara się wytworzyć atmosferę nieufności wśród duchowieństwa. Poświadczony 
odpis notatki sporządzonej przez bpa P. Kałwę w Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lublinie. Lublin, 16-06-1953. AKEP, sygn. I 10-9. Zob. Poświadczona 
kopia pisma. Bp P. Kałwa do A. Bidy. Lublin, 27-06-1953 (Nr 872/Gł/53). AKEP, 
sygn. I 10-9. 
 75 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
21-03-1956 (XM.XLIII-27/56). AKEP, sygn. I 10-6.
 76 Episkopat Polski, w dniu 14 kwietnia 1950 r., zawarł Porozumienie z Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument zawierał 18 punktów poprzedzonych wstę-
pem. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu 
Polskiego. Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 0304/I, 
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a Episkopatem”77. Biskup Sonik nie zgodził się z tym uzasadnieniem 
decyzji i zaskarżył ją do Urzędu do Spraw Wyznań, podkreślając, że 
w dotychczasowej działalności ks. Materskiego nie można doszukać 
się wrogości wobec Państwa i szkodliwości dla utrzymania Porozu-
mienia między Rządem a Episkopatem78.

Władze państwowe często żądały usunięcia duchownych z dotych-
czas zajmowanych stanowisk. Taki przypadek miał miejsce 21 sierpnia 
1956 r., kiedy wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej domagał się w rozmowie z bpem Sonikiem usunięcia ze 
stanowisk księży: Jan Jaroszewicza – profesora, Szczepana Sobal-
kowskiego – rektora i Wojciecha Piwowarczyka – ojca duchownego, 
wszyscy pełniący funkcję w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Kielcach, ustnie podając uzasadnienie tych decyzji79. W formalnym 
piśmie datowanym dwa dni później Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej nie zgodziło się, aby ks. Jaroszewicz zajmował jakiekolwiek 
stanowisko w kurii diecezjalnej i wyższym seminarium duchownym 
lub na terenie miasta Kielce, nie wyraziło też zgody, aby ks. Sobal-
kowski objął stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego 
w Kielcach i zażądało, aby usunąć ze stanowiska w tym seminarium 
ojca duchownego ks. Piwowarczyka, podając, że uzasadnienia tych 
decyzji zostały zakomunikowane ustnie bpowi Franciszkowi Soni-
kowi80. Jednak decyzje te nie spełniały wymogów prawnych, gdyż nie 
zawierały pisemnego uzasadnienia, na co zwrócił uwagę bp Sonik 

s. 1-3. Porozumienie nie było realizowane. Już 19 kwietnia 1950 r. władze komu-
nistyczne doprowadziły do uchwalenia Ustawy o zmianie organizacji naczelnych 
władz państwowych, w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, 
na mocy której utworzono Urząd do Spraw Wyznań. Zob. M. Stępień, Pozycja 
prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, 
s. 42-45. 
 77 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
21-03-1956 (XM.XLIII-27/56). AKEP, sygn. I 10-6.
 78 Tamże.
 79 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do M. Zygmanowskiego. Kielce, 05-09-
1956 (XJ.VIII-20/56). AKEP, sygn. I 10-6.
 80 Poświadczona kopia pisma. E. Wychowaniec do bpa F. Sonika. Kielce, 23-08-
1956 (Nr WZ.II-5/169/56). AKEP, sygn. I 10-6.
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w odwołaniu do Urzędu do Spraw Wyznań. Biskup podkreślił, że 
wobec trzech wymienionych księży nie zachodzą okoliczności wy-
mienione w art. 6 dekretu z dnia 9 lutego 1953 r.81

Oddzielną grupę stanowili księża zwolnieni z zakładów karnych 
i powracający na swe stanowiska. Biskup Franciszek Jop, wikariusz 
kapitulny archidiecezji krakowskiej, w piśmie z maja 1955 r. pytał bpa 
Zygmunta Choromańskiego, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, 
czy muszą oni być ponownie aprobowani na stanowiska kościelne, 
gdyż nie byli ich pozbawieni82. Biskup Choromański w odpowiedzi 
podkreślił, że jeśli nie są oni pozbawieni praw publicznych i nie byli 
wcześniej zwolnieni ze stanowisk kościelnych, to wymaganie uzy-
skania ponownej zgody na zajmowanie stanowisk kościelnych jest 
bezprawne83.

Przy przenoszeniu i usuwaniu księży ze stanowisk zajmowanych 
w instytucjach o zasięgu ogólnodiecezjalnym działania organów 
państwowych były identyczne jak te podejmowane w stosunku do 
przenoszenia i usuwania ze stanowisk proboszczów, administratorów 
parafii i wikariuszy. W sprawach wyrażania zgody na objęcie stano-
wisk przez księży w kurii diecezjalnej, sądzie biskupim, czy wyższym 
seminarium duchownym, władze państwowe często przez długi okres 
nie wydawały stosownych decyzji, czy to na poziomie prezydiów 
wojewódzkich rad narodowych, czy przez Urząd do Spraw Wyznań. 

Podsumowanie
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydała dekret z dnia 
9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Ogólne 
sformułowania dekretu umożliwiały władzom komunistycznym zakwa-
lifikowanie praktycznie każdego postępowania osób duchownych jako 

 81 Poświadczona kopia pisma. Bp F. Sonik do Urzędu do Spraw Wyznań. Kielce, 
05-09-1956 (XJ.VIII-20/56). AKEP, sygn. I 10-6.
 82 Pismo. Bp F. Jop do bpa Z. Choromańskiego. Kraków, 23-05-1955. AKEP, sygn. 
I 10-7. 
 83 Poświadczona kopia pisma. Bp Z. Choromański do bpa Jopa. Warszawa, 15-06-
1955 (Nr 720). AKEP, sygn. I 10-7. 
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sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa. Ten akt prawny bardzo 
szybko stał się narzędziem władz komunistycznych w walce z Kościołem 
katolickim w Polsce.

Episkopat Polski po zmianie stanu prawnego niezwłocznie podjął in-
terwencje u władz państwowych, słusznie sądząc, że obowiązujące prawo 
posłuży do represjonowania osób duchownych i utrudniania pracy dusz-
pasterskiej. W czasie obowiązywania dekretu Rady Państwa z lutego 1953 r. 
biskupi polscy wielokrotnie ponawiali swoje protesty i, posługując się przy-
kładami, wykazywali, że urzędnicy państwowi, wykonując postanowienia 
dekretu, bardzo często łamali obowiązujące prawo. Taka sytuacja dotyczyła 
też władz poszczególnych diecezji. Organy państwowe nie wypełniały pro-
cedur przewidzianych w obowiązującym prawie, a dotyczących przenosze-
nia i usuwania ze stanowisk kościelnych proboszczów, administratorów 
parafii, wikariuszy oraz księży zajmujących stanowiska w kuriach diece-
zjalnych, sądach biskupich i wyższych seminariach duchownych. Bardzo 
często decyzje o usunięciu czy przeniesieniu duchownego komunikowano 
przedstawicielom diecezji tylko ustnie. W decyzjach pisemnych pomijano 
uzasadnienie, a jeśli je umieszczano, to często nie spełniało ono wymogów 
określonych w dekrecie z dnia 9 lutego 1953 r. Władze państwowe posługi-
wały się też fałszywą argumentacją. W wielu przypadkach władze diecezji 
przedstawiały do akceptacji kilku kandydatów na jedno stanowisko, gdyż 
organy państwowe kolejno odrzucały poszczególne kandydatury i bardzo 
długo odwlekały podjęcie decyzji. Skutkiem takiego działania były wakaty 
na stanowiskach proboszczów, wikariuszy, w kuriach diecezjalnych, sądach 
biskupich i wyższych seminariach duchownych.

Można stwierdzić z całą pewnością, że władze komunistyczne instru-
mentalnie wykorzystywały obowiązujące normy prawne dotyczące obsadza-
nia stanowisk kościelnych do ideologicznej walki z Kościołem katolickim 
w Polsce, w tym także w odniesieniu do poszczególnych diecezji. 

Streszczenie:
Po II wojnie światowej, komuniści objeli władzę w Polsce. Ich działania 
miały na celu szybkie wdrożenia zasad filozofii marksistowskiej poprzez, 
między innymi, zmniejszenie a następnie zapobieganie funkcjonowania 
opozycji. Na froncie walki ideologicznej stanął także Kościół katolicki, 
którego działalność została uznana przez państwo jako główną przeszkodę 
w osiągnięciu postawionych celów. Działalność duszpasterska Kościoła 
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w Polsce była znacznie ograniczyła w tym czasie, a w wielu przypadkach 
wręcz niemożliwa. W dniu 9 lutego 1953 roku, Rada Państwa Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej wydał dekret w sprawie mianowania na stanowiskach 
urzędniczych w Kościele. W artykule opisano działania podjęte w związku 
z tym dekretem oparte na przykładach wybranych diecezjach. Kościół 
Polski nie spodziewałem się nowych przepisów i natychmiast interwenio-
wał u władz państwowych, słusznie sądząc, że wydane przepisy nie służą 
do represjonowania duchowieństwa. Choć Dekret Rady Państwa z lutego 
1953 roku obowiązywał, biskupi wielokrotnie protestowali przeciwko spo-
sobowi jego reazlizacji dając przykłady pokazujące, że urzędnicy państwowi 
wykonując postanowienia dekretu bardzo często łamią prawo.

Summary:
After World War II, the Communists assumed power in Poland. Their 
actions were aimed at rapid implementation of the principles of Marxist 
philosophy through, among others, reducing and then preventing the fun-
ctioning of the opposition. At the front of the ideological struggle stood also 
the Catholic Church, whose activity was considered by the state as a major 
obstacle in achieving the set goals. The pastoral activity of the Church in 
Poland was curbed considerably at that time, and in many cases was even 
impossible.

On 9 February 1953, the State Council of the People‘s Republic of Po-
land issued a Decree on appointing to clerical positions in the Church. The 
article describes diocesan authorities action taken in connection with this 
Decree based on the examples of selected dioceses. The Church of Poland 
did not expect the new regulations and immediately intervened with the 
state authorities, rightly judging that the issued legislation would serve to 
repress the clergy. While the Decree of the State Council of February 1953 
was in force, the bishops repeatedly   protested against the way it was being 
implemented, and gave examples showing that the state officials enforcing 
the provisions of the decree were very often breaking the law.

Słowa kluczowe: władze diecezjalne, dekret Rady Państwa PRL z dnia 9 lu-
tego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, działalność 
duszpasterska, Kościół w Polsce.
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Keywords: diocesan authorities, the Decree of the State Council of the 
People’s Republic of Poland of 9 February 1953 on appointing to clerical 
positions in the Church, the pastoral activity, the Church in Poland.
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DLACZEGO ALLAH STWORZYŁ ZWIERZĘTA? 
ZOOLOGIA W UJĘCIU ISLAMU

Why Allah Created Animals? Zoology in Terms of Islam

Islam określa Allaha wieloma imionami, wśród których znajdują się: 
Stworzyciel, Twórca, Kształtujący. Zgodnie z dogmatyką muzułmań-
ską Panem świata jest Bóg, bowiem Koran uczy: „On jest Bogiem! 
Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpięk-
niejsze imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to co jest 
na ziemi! On jest Potężny, Mądry!” (59,24)1. Z tego względu także 
przyroda zarówno ożywiona, jak i nieożywiona posiada szczególną 
wartość ze względu na swojego Właściciela: „Do Niego należy: to, co 
jest w niebiosach, to, co jest na ziemi, to, co jest między nimi, i to, co 
jest pod ziemią” (20,6). Natomiast Allah ustanowił człowieka swoim 
namiestnikiem na ziemi, przekazując mu zarządzanie i opiekę nad 
wszelkim storzeniem na ziemi. Allah umożliwił ludziom korzystanie 
z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym samym chwalić swego 
Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że przyroda stanowi 
namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją Stwórcy. Z tego 
względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich pochodzenia 
oraz miejsca w świecie. Nauką o zwierzętach jest zoologia, podejmu-
jąca refleksję nad żywymi organizmami zdolnymi do samodzielnego 
przemieszczania się oraz odżywiania. Ponadto zoologia zajmuje się 
także zachowaniami zwierząt i ich budową. 

 1 Wszystkie odwołania do Koranu pochodzą z wydania: Koran z języka arabskiego 
przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
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O znaczeniu zwierząt w tradycji muzułmańskiej, a także koniecz-
ności wzajemnego życia ludzi i zwierząt świadczy już sam Koran, 
w którym tytuły pięciu sur są nazwami zwierząt: Krowa, Pszczoły, 
Mrówki, Pająk, Słoń. Ponadto w Koranie występują różne zwierzęta: 
wielbłąd, wrona, pies, osioł, ryba, koń, lew, owca, wilk i inne: „I nie 
ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, które by 
nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. Nie pominęli-
śmy w Księdze żadnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do waszego 
Pana!” (6,38)

Artykuł ten jest analizą stosunku islamu do zwierząt, ich znaczenia 
w życiu ludzi oraz przydatności, a nawet konieczności do egzystencji 
człowieka. Ponadto omówione zostaną zasady żywieniowe muzuł-
manów, dotyczące mięsa, a także jego przygotowania, począwszy od 
uboju oraz kwestie związane z czystością rytualną. Mimo wielkiego 
zainteresowania zagadnieniami związanymi z islamem, należy pod-
kreślić, że brakuje opracowań kompleksowo podejmujących tematykę 
zwierząt w tradycji muzułmańskiej. Temat ten analizowany jest głów-
nie w związku z tabu żywieniowym. Istotną publikacją książkową 
omawiającą kwestię zwierząt wydaną w języku angielskim, jest Ani-
mals in Islamic Traditions and Muslim Cultures.2

Środowisko przyrodnicze Arabii
Miejsce zwierząt w tradycji i kulturze wyrosłej na fundamencie is-
lamu, trzeba analizować w kontekście warunków geograficznych 
Półwyspu Arabskiego. Arabia VII wieku po Chrystusie była kra-
iną geograficzną, utożsamianą z Półwyspem Arabskim oraz częścią 
południowo-zachodniej Azji, z terenami obecnych państw: Syrii, 
Jordanii, Libanu oraz Izraela i Palestyny. W czasach kształtowania 
się islamu, Arabię dzielono na trzy obszary: Arabia Felix (szczęśliwa), 
Arabia Deserta (pustynna) i Arabia Petrea (skalista).3 Blisko 95% 
powierzchni półwyspu, stanowiły piaszczyste i kamieniste pustynie 

 2 R. Foltz, Animals in Islamic Traditions and Muslim Cultures, Oksford 2005.
 3 Por. Arabski Półwysep, w: Geografia świata. Środowisko przyrodnicze, J. Puskarz 
(red.), Warszawa 2008, s. 114-115.
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oraz półpustynie, na których nie ma stałych rzek, poza jemeńską 
Wadi al-Masila.

Półwysep Arabski, nazywany także Dżazirat al-Arab, czyli wyspą 
Arabów, jest największym półwyspem świata. Jego położenie oraz 
ukształtowanie ma odzwierciedlenie w panującym klimacie zwrot-
nikowym, wybitnie suchym. Roczne opady na przeważającej części 
półwyspu nie przekraczają 100 mm, jedynie w górach opady deszczu 
sięgają do 400 mm. Występują także burze pyłowe, powodowane 
przez wiatry: letni szamal wiejący od Pustyni Syryjskiej oraz zimowo-
-wiosenny samum z Wielkiego Nefudu. Na Półwyspie Arabskim nie 
występują rzeki stałe, natomiast na jego obszarze spotyka się suche 
doliny nazywane wadi, którymi podczas sporadycznych opadów desz-
czu płynie woda. Również po intensywniejszych opadach deszczu, 
powstają okresowe jeziora, utrzymujące się ok. trzech miesięcy. Ze 
względu na intensywny proces parowania na powierzchniach okreso-
wych jezior osadza się sól, co ma odzwierciedlenie w dużym zasoleniu 
także wód gruntowych4. Niekorzystnym warunkom klimatycznym 
towarzyszą także w przeważającej części nieurodzajne gleby. Pustynie 
pokrywają piaski i kamieniste zwietrzeliny wapieni, a także czerwone 
piaskowce, zaś na północy półpustynne buroziemy5. 

Usytuowanie Arabii na terenach o nieurodzajnych glebach, wymu-
szało na mieszkańcach podejmowanie takich form gospodarczych, 
które umożliwiały przetrwanie. Trudne warunki życia, zmuszały 
ludność do migrowania na tereny dzisiejszej Syrii, Palestyny, Jemenu, 
które jako bardziej żyzne, usytuowane na krańcach pustyni, bar-
dziej sprzyjały rozwojowi społeczeństwa. Dlatego mieszkańcy Arabii 
od najdawniejszych czasów zajmowali się handlem, wykorzystu-
jąc położenie znajdujące się na skrzyżowaniu szlaków handlowych 
wiodących z Indii do Europy. Trudne warunki życia musiały mieć 
odzwierciedlenie także w diecie mieszkańców Półwyspu Arabskiego. 
Tylko na ograniczonym terytorium Arabii Felix można było można 

 4 Wiercenie studni głębinowych jest niezwykle trudne, bowiem nawet poniżej 
kilkudziesięciu metrów pod ziemią, w wielu miejscach wody są zasolone.
 5 Por. Półwysep Arabski, w: Geografia świata…, dz. cyt., s. 114-115.
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było uprawiać rolę. Na pozostałej części półwyspu, zwanej umownie 
Arabią Pustynną koczownicze plemiona Beduinów prowadziły taki 
tryb życia, na jaki pozwalały warunki klimatyczne. Utrzymywali się 
głównie z hodowli zwierząt: wielbłądów i owiec. Niemniej jednak 
w poszukiwaniu świeżej trawy, musieli ciągle przemierzać półwy-
sep, zmieniając miejsce pobytu6. Zatem trudność w otrzymaniu 
pożywienia nauczyła ludzi pustyni jego poszanowania. Konieczność 
zapewnienia wyżywienia oraz odpowiedniej ilości wody dla zwierząt, 
było kryterium doboru gatunków do hodowli. Dlatego wybierano 
zwierzęta, które dawały wiele korzyści: mleko, mięso, skóry. Istot-
nym elementem w doborze zwierząt hodowlanych była także łatwość 
przemieszczania się w poszukiwaniu pożywienia.

Przyroda Półwyspu Arabskiego jest surowa i uboga. Roślinność 
występuje głównie wzdłuż wybrzeża oraz w miastach, a także oazach. 
Do najczęściej spotykanych gatunków można zaliczyć: drzewa oliwne, 
palmy daktylowe i sykomory. Na terenach dzisiejszego Jemenu, już 
w czasach przedmuzułmańskich uprawiano zboża pszenicę, a także 
proso, ale ze względu na brak wody, zbiory zawsze były niewystar-
czające. Zwierzęta dziko żyjące na półwyspie to głównie: antylopy, 
gazele, dzikie kozy i wielbłądy, hieny, szakale, lisy, wilki, lamparty 
oraz gepardy. Problemy klimatyczno-glebowe wymuszały na ludności 
Arabii zajmowanie się przede wszystkim hodowlą zwierząt, a zwłasz-
cza owiec, kóz, osłów oraz wielbłądów. Warto podkreślić także, że 
Arabia słynęła z hodowli koni arabskich, zwanych kuhajlanami.7 

Uwarunkowania geograficzne istotnie przyczyniły się do wy-
pracowania koncepcji miejsca zwierząt w tradycji islamu. Zgodnie 
z nauką religii przyjęto, że zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich 
zadaniem jest służenie. Dlatego też głównym zadaniem zwierząt 
jest użyteczność dla człowieka: stanowią pożywienie, były środkiem 
transportu w trudnym terenie pustyni, a także źródłem utrzymania 
społeczności. Co prawda zwierzęta są wyrazem piękna stworzenia 
dokonanego przez Boga: „Czy ty nie widziałeś, iż Boga wysławiają 

 6 Por. A. Scarabel, Islam, Kraków 2004, s. 10.
 7 Por. S. Milczarek, Kultura łowiecka w świecie islamu, Warszawa 2002, s. 26.
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ci, co są w niebiosach i na ziemi, i ptaki z rozpostartymi skrzydłami? 
Każdy wie, jak się modlić i jak wysławiać Boga. Bóg wie dobrze, co 
oni czynią” (24,41), to jednak przesadna troska i dbanie o nie, nie 
jest zbyt powszechna. Aczkolwiek aktualna interpretacja Koranu, 
a zwłaszcza komentarz do wersetu: „I nie ma zwierząt na ziemi, ani 
ptaków latających na skrzydłach, które by nie tworzyły społeczności 
podobnych do waszych” (6,38), coraz częściej jest postrzegany jako 
wezwanie do poszanowania świata zwierzęcego, będącego dziełem 
bożym, a zarazem obdarzaniem szacunkiem jego stworzenia. Islam 
sprzeciwa się także obcinaniu zwierzętom uszu i ogonów, ponieważ 
w ten sposób zmienione zostaje przez człowieka, doskonałe dzieło 
Boga. Natomiast dopuszcza się kastrację samców oraz wypalanie 
znaków na ciele zwierząt, poza głową, w celach hodowlanych, zgod-
nych z obowiązującymi wymogami weterynaryjnymi. Jednocześnie 
islam sprzeciwia się prowadzeniu doświadczeń oraz brutalnych badań 
na zwierzętach.8

Rytualna czystość 
Czystość w ujęciu religioznawczym postrzegana jest jako brak zmazy 
i wszelkiej skazy, rozpatrywana bywa w aspekcie etycznym, jak rów-
nież rytualnym. Zachowanie czystości analizowane jest w odniesieniu 
do sfery duchowej człowieka oraz wszelkiej materii, począwszy od 
ciała ludzkiego, przez rzeczy, rośliny i zwierzęta. Nierozłącznym 
elementem zachowania czystości w sensie religijnym są rytuały, prze-
strzegane na co dzień, a w sposób szczególny i niezwykle rygory-
styczny w czasie świąt9.

Ludzie Bliskiego Wschodu, przywiązywali szczególną uwagę do 
zachowania czystości w życiu codziennym, co miało również od-
zwierciedlenie w zwyczajach religijnych. Strach przed sprzeniewie-
rzeniem się zwyczajom, obowiązującym w społeczności od pokoleń, 

 8 Por. M. Klöcker, M., U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Warszawa 2002, 
s. 157-158.
 9 Por. E. Wnuk-Lisowska, Czystość, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, 
B. Minerski (red.), t. III, Warszawa 2001, s. 125.
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powodował drobiazgowe przestrzeganie przepisów puryfikacyjnych. 
Wierzono, że odstępstwo od praktyk wypracowanych przez pokole-
nia, może przynieść nieszczęście i niepowodzenie całej społeczności. 
W sposób szczególny zwyczaje dotyczące czystości rytualnej pielęg-
nowali wyznawcy judaizmu. Fragment biblijny, w którym Jezus mówi: 
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie 
o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one 
zdzierstwa i niepowściągliwości” (Mt 23,25)10, stanowi przykład owej 
drobiazgowości. Islam znając obyczaje obowiązujące na Wschodzie, 
także do swojej doktryny wprowadził nakaz przestrzegania czystości, 
wskazując na szczególne znaczenie postępowania i zachowywania 
się oraz wykonywania czynności według kategorii czyste – nieczy-
ste, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia wierzącego. 
Rozróżnienie kategorii czyste-nieczyste najbardziej uwidacznia się na 
płaszczyźnie żywności, w tym także zwierząt, z których to pożywienie 
będzie przygotowywane oraz rytuałów związanych z modlitwą, ale 
nie ogranicza się jedynie do tych dwóch aspektów. Rytualne pojęcie 
czystości posiada obecnie znacznie głębsze znaczenie, aniżeli miało 
to miejsce pierwotnie. Współczesna, rozwinięta wiedza medyczna11, 
nakazuje wręcz muzułmaninowi szczególną troskę w zakresie higieny 
własnej, nie tylko ze względów religijnych, ale także ze względów 
zdrowotnych. Wynika to bowiem z przekonania muzułmanów, że 
dawcą życia jest Bóg, zaś człowiek musi o zdrowie i życie należy-
cie dbać. Dlatego często muzułmanie odrzucają niektóre zwierzęta, 
postrzegając je w kategoriach nieczystości, ze względu na niebezpie-
czeństwo, jakie mogą ze sobą nieść.

 10 Wszystkie odwołania do Pisma Świętego pochodzą z wydania: Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 1991.
 11 Muzułmańscy Arabowie niemal od samego początku islamu interesowali się 
medycyną, upowszechniając i rozwijając koncepcje greckiej wiedzy. Wiedzieli 
jak istotne jest zdrowie poszczególnych osób dla prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa. Por. E. Savage-Smith, Medycyna, w: Historia nauki arabskiej. Tech-
nika, alchemia, nauki przyrodnicze i medycyna, R. Rashed, R. Morelon (red.), t. III, 
Warszawa 2005, s. 161-163.
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Czystość zwierząt

Zachowując przepisane prawem zasady czystości rytualnej, islam 
rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział jest ściśle powią-
zany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, a więc halal 
jest dozowlone do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso zwierząt 
nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione. Oczywiście kryteria 
czystości zwierząt są różne. Przede wszystkim istotne znaczenie po-
siadają zwyczaje związane z tradycją przedmuzułmańską, a także 
wynikające z nakazów religii. W ustalaniu prawa żywieniowego nie 
bez znaczenia były uwarunkowania geograficzno-klimatyczne, posia-
dające istotny wpływ na przechowywanie zapasów żywności, w tym 
mięsa. Ponadto o czystości rytualnej zwierząt świadczy ich przynależ-
ność garunkowa, biologiczna oraz zachowania higieniczne zwierząt.

Świnia domowa
W tradycji muzułmańskiej istnieje pogląd, zgodnie z którym już na-
zwa zwierzęcia, dana przez Boga, charakteryzuje jego przydatność lub 
konieczność odrzucenia przez człowieka. Modelowym przykładem 
najbardziej nieczystego zwierzęcia w ujęciu islamu jest świnia. Świnia 
domowa w języku arabskim khinzir, oznacza uważam, za nieczyste, 
a zatem już sam Allah wskazał miejsce świni w życiu muzułmanina 
i konieczność jej odrzucenia.12 

Zakaz hodowli, a w konsekwencji spożywania wieprzowiny w tra-
dycji islamu posiada uwarunkowania kulturowe i religijne. Zagadnie-
niem dotyczącym niechęci, a wręcz odrazy do wieprzowiny wśród 
społeczeństwa żydowskiego i muzułmańskiego, zajmował się Mojżesz 
Majmonides, nadworny lekarz Aladyna, żyjący w XII wieku w Kairze. 
Uważał on, że Bóg zakazał spożywania wieprzowiny swoim wiernym, 
ze względu na zdrowie publiczne, bowiem mięso świni ma zły wpływ 
na ciało człowieka. Utrzymywany jest bowiem pogląd, że świnia 
domowa jest zwierzęciem brudnym, lubiącym tarzać się w błocie 
oraz jedzącym pomyje. Istotnym elementem postrzegania świni jako 

 12 Por. Zakazy absolutne – żywność [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide 
Web http://www.alislam.pl/islam/zarys_islamu/zakazy_apsolutne_w_islamie.
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zwierzęcia nieczystego jest jej fizjologia. Świnia nie jest właściwie 
przystosowana do życia w gorącym i suchym klimacie, jaki panowały 
na terenach powstania Biblii i Koranu. Przede wszystkim dlatego, 
że posiada niesprawny system termoregulacji ciała. Udowodniono, 
że świnia produkuje do 30 gramów płynu na metrze kwadratowym 
swojego ciała; dla porównania koza lub owca produkuje ok. 60 g na 
metr kwadratowy, zaś człowiek 1000 gramów płynu na godzinę.13 
Ponadto świnia poci się głównie przy pomocy gruczołów usytu-
łowanych w obszarze ryjka oraz racic, a więc w miejscach niezbyt 
widocznych. Skoro nie można było zobaczyć na skórze wydalanego 
potu, a wraz z nim także i toksyn, dla człowieka pustyni stawało się 
jasnym, że cała nieczystość, została zatrzymana wewnątrz zwierzęcia, 
a w konsekwencji przeniknęła do mięsa.

Wprowadzenie zakazu spożywania wieprzowiny jako mięsa nie-
czystego, w diecie społeczeństw Bliskiego Wschodu posiadało głębsze 
znaczenie, aniżeli sprowadzane często do kategorii czyste-nieczyste. 
Klimat terenów Półwyspu Arabskiego, sprzyjał rozwojowi pasoży-
tów, szczególnie w mięsie wieprzowym, które łatwo ulega zepsuciu. 
Ponadto muzułmanom nie wolno spożywać produktów pochodze-
nia wieprzowego, takich jak smalec. Wśród bardzo pobożnych mu-
zułmanów panuje przekonanie, że nawet dotknięcie wieprzowiny, 
powoduje utratę czystości rytualnej wierzącego. Takie postrzeganie 
zakazu dotyczącego wieprzowiny skutkuje również unikaniem, a na-
wet wykluczeniem ze swojej garderoby, ubrań wykonanych ze skóry 
wieprzowej. W skrajnych wypadkach do wyrobu odzieży skórzanej 
oraz butów stosuje się skóry zwierząt zabitych rytualnie.14 Wreszcie 
spożycie zakażonego mięsa może wywołać włośnicę. Kwestia paso-
żytów jest jednak uzasadnieniem dużo późniejszym niż powstanie 
islamu i wprowadzenie zasad dotyczących żywienia. Bakterie paso-
żytnicze odkryto dopiero w XIX wieku.15 

 13 Por. M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Katowice 2007, s. 40-45.
 14 Por. E. Barlösius, Sozologie des Essens, Monachium 2011, s. 102.
 15 Por. Z. Pawłowski, Inwazje i choroby pasożytnicze, w: Choroby zakaźne i paso-
żytnicze, Z. Dziubek (red.), Warszawa 2003, s. 487-491.
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Zakaz spożywania wieprzowiny wydaje się mieć inną, bardziej 
prozaiczną przyczynę, którą jest czynnik ekonomiczny. Świnia do-
mowa nie posiada umiejętności przeżuwania pokarmu ze zwiększoną 
zawartością celulozy, chociażby trawy. Z tego powodu zwierzęta te 
musiały być karmione zbożem, co stanowiło konkurencję w odży-
wianiu dla człowieka. Ponadto świnie domowe nie nadają się na zwie-
rzęta pociągowe oraz nie dają mleka, jak krowy, owce i kozy. Dlatego 
hodowla świń była na terenach pustynnych nieekonomiczna. Można 
zatem przyjąć, ze czynnik ekonomiczny jest jednym z elementów 
stanowiących o odrzuceniu przez niektóre systemy religijne, w tym 
islam, wieprzowiny, utożsamiając ją tym samym z tabu żywieniowym. 
Innym argumentem przeciwko spożywaniu wieprzowiny jest historia 
świni domowej jako zwierzęcia ofiarnego w starożytnym Egipcie. 
Izraelici odrzucając wieprzowinę, chcieli tym samym podkreślić swoją 
odrębność i wiarę monoteistyczną przeciwstawić politeizmowi obec-
nemu nad Nilem16. Podobny zakaz spożywania mięsa, poświęconego 
w ofierze obcym bóstwom, obowiązuje w islamie.

Wraz z rozwojem nauk biologicznych oraz medycznych, uwypu-
klona została szkodliwość mięsa wieprzowego wraz z jej negatyw-
nym działaniem na zdrowie człowieka. Medycyna muzułmańska 
podkreśla, że powikłania związane z chorobami wywołanymi przez 
pasożyty mogą objawiać się w zatruciu pokarmowym, zmianach 
skórnych oraz zaburzeniach metabolicznych, a także być powodem 
bólu głowy i braku apetytu. Ponadto mięso wieprzowe jest przyczyną 
wielu chorób, o których powszechnie wiadomo, niezależnie od kręgu 
religijnego. Przede wszystkim powoduje wzorst poziomu cholesterolu 
we krwi człowieka, a to prowadzi do miażdżycy naczyń krwionośnych 
i jest przyczyną obciążenia pracy serca. Natomiast prowadzone ba-
dania nad działaniem białek wykazały, że mogą wywoływać choroby 
alergiczne.17

 16 Por. M. Harris, Krowy, świnie…, dz. cyt., s. 43.
 17 Por. Zakaz spożywania wieprzowiny [online], [dostępne 21.03.2016] w World 
Wide Web http://www.planetaislam.com/islam/wieprzowina.html.
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Pies

Pies jest zwierzęciem najwcześniej udomowionym, a dzięki temu 
najbliższym oraz wiernym człowiekowi, posiadającym tajemni-
cze właściwości, jak chociażby orientacja w terenie i przeczuwanie 
śmierci. Jednak te cechy nie we wszystkich kręgach kulturowych 
zostały docenione. Pogardzanie psami ze względu na ich służal-
czość, nieposkromiony apetyt, nadmierny temperament seksualny, 
aż po żywienie się odpadkami i padliną, sprawiło że zwierzęta te 
postrzegane są jako stworzenia nieczyste, zwłaszcza w środowisku 
hebrajskim, aramaejskim i arabskim.18 Niechęć ta została bardzo 
mocno uwypuklona w tradycji muzłmańskiej, w której pies jest zwie-
rzęciem uważanym za nieczyste oraz będące uosobieniem wszelkiego 
zła. Muzułmanie gardzą psami, a powszechnie obowiązujący pogląd 
głosi, że aniołowie nie wchodzą do domów tych ludzi, w których są 
psy. Dlatego przestrzegający prawa wierzący nie trzymają w domach 
psów do towarzystwa. Powszechną praktyką na Bliskim Wschodzie 
jest zabijanie czarnych psów, uważanych za wcielenie diabła. 

Koran nie wypowiada się negatywnie o psach, zaś postrzeganie 
zwierzęcia w islamie, jest o wiele mocniej zakorzenione w trady-
cji muzułmańskiej. Niechęć samego Mahometa do psów, wynikała 
z jego osobistych doświadczeń, bowiem został dotkliwie pogryziony 
przez dzikie zwierzęta.19 Jednak to doświadczenie nie stało się do-
minującym w życiu proroka, który jak podaje tradycja, wypowiadał 
się także pozytywnie o psach. Podczas jednej z wypraw wojennych, 
Mahomet spotkał sukę z młodymi, zabronił swoim wojownikom ją 
straszyć i przeszkadzać, a nawet wyznaczył strażnika aby pilnował 
spokoju zwierząt. Znana jest także inna historia z życia proroka, 
który miał powiedzieć do prostytutki, że jej wszystkie grzechy zo-
stały darowane, ponieważ napoiła spragnionego psa. Te wydarzenia 

 18 Por. W. Bator, Pies, w: Religia – encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), 
t. 8, Warszawa 2003, s. 110-111.
 19 Por. A. Jankowska, Jak pies pogryzł Mahometa i co na to Koran [online], 
[dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://www.zpazurem.pl/artykuly/
jak_pies_pogryzl_mahometa_i_co_na_to_koran.
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z życia Mahometa nie zmieniają jednak powszechnie obowiązującego 
zwyczaju, dotyczącego hodowania psów bez wyraźnej konieczności. 
Pies winien być używany do ochrony obejścia.20

Wreszcie nieczystość psa wynika z jego wydzielin, a zwłaszcza śliny. 
Nieczystość ta w islamie jest tak wielka, że najmniejszy kontakt z psem 
albo jego sliną powoduje rytualną nieczystosć wierzącego, skutkującą 
koniecznością dokonania ablucji. Zaś dotknięcie naczynia przez psa, 
powoduje całkowitą jego nieprzydatność do użytku: „Jeśli z naczynia 
któregoś z was wypił pies, niech umyje je siedmiokrotnie”21. Pogar-
dzanie psami w tradycji muzułmańskiej jest tak głęboko zakorzenione 
w świadomości społecznej, że nazwanie kogoś psem, a więc arabskim 
kalbun, uważane jest za największą obelgę.22

Wielbłąd
W przeciwieństwie do psów i świń, zwierzęciem szczególnie szano-
wowanym przez Arabów, a w konsekwencji także przez muzułmanów 
jest wielbłąd. Arabowie udomowili jednogarbnego wielbłąda – dro-
madera, pod koniec II tysiąclecia przed Chrystusem. Wielbłąd jest 
zwierzęciem doskonale przystosowanym do trudnych warunków 
pustyni. Wytrzymuje skwar i upał, a zarazem może długo funkcjo-
nować bez wody. Organizm tych zwierząt posiada specjalną ochronę 
przed parowaniem wody, który utrzymuje stałą gęstość krwi. Poza 
tym garb, wypełniony tłuszczem zapewnia ochronę przed słońcem 
oraz umożliwia szybką utratę nagromadzonego ciepła. Wielbłądy 
stanowią doskonały, a przede wszystkim szybki środek pustynnego 
transportu.23

 20 Por. A. Kandiha, Kocie oko na Maroko [online], [dostępne 21.03.2016] w World 
Wide Web http://multiculticlub.com/kocie-oko-na-maroko/.
 21 Sahih al-Buchari. Zbiór wiarygodnych hadisów proroka Muhammada rozdziały 
I-X, Poznań 2015, s. 44. 
 22 Por. M. Zawadzki, Trzy lata więzienia za dwa fruwajace buty [online], [dostępne 
21.03.2016] w World Wide Web http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6
377153,Trzy_lata_wiezienia_za_dwa_fruwajace_buty.html.
 23 Por. J. Danecki, Kultura islamu – słownik, Warszawa 1997, s. 198.
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Wielbłąd był towarzyszem człowieka, a w sposób szczególny trud-
nego życia Beduinów. Jednocześnie dzięki tym zwierzętom możliwym 
stało się okiełznanie i zasiedlenie pustyni. Wielbłądy są do dziś sym-
bolem bogactwa oraz stanu posiadania, a zarazem podstawą egzy-
stencji wielopokoleniowej rodziny. Do dziś także powszechnym jest 
wycenianie mahru, a więc obowiązkowego daru przedślubnego, który 
musi przekazać kawaler swojej wybrance, właśnie w wielbłądach.24

Zwierzęta te w tradycji islamu są otaczane szacunkiem i ochroną, 
zaś w Koranie zostały zapisane kary za znęcanie się nad wielbłą-
dami: „To jest wielbłądzica; ona pić będzie określonego dnia, a wy 
pić będziecie innego oznaczonego dnia. Nie czyńcie jej nic złego, bo 
dosięgni was kara Dnia Wielkiego! Oni jednak przecięli jej pęciny, 
lecz nazajutrz tego pożałowali. I dosięgła ich kara…” (26,155-158). 
Podobnie zaniedbanie ciężarnej wielbąłdzicy jest porównywane do 
złego postępowania.

Szacunek dla wielbłądów wynika nie tylko z użytecznego zna-
czenia zwierząt w warunkach pustyni, jest także ścisle powiązany 
z islamem. Ulubionym dromaderem Mahometa była wielbłądzica Al-
-Kaswa, którą kupił od Abu Bakra. Jak uczy historia zwierzę miało od-
ciętą część ucha i to na niej, prorok wjechał do Medyny. Tym samym 
rozpoczęła się era muzułmańska. Ulubionej wielbłądzicy Mahometa 
przypisuje się także udział w istotnym dla świata islamu, wydarzeniu, 
a mianowicie wskazanie budowy domu proroka, na miejscu którego 
wzniesiony został meczet Proroka w Medynie.25 W języku arab-
skim jest ponad 150 określeń zwierzęcia, bowiem zwierząt nie okre-
śla się popularnym słowem wielbłąd, lecz rozbudowanymi, a nawet 

 24 Cena wielbłąda jest zróżnicowana i zależy od rejonu świata. W Dubaju za młode 
zwierzę trzeba zapłacić ok. 3 000 PLN, za dorosłego, rasowego osobnika ok. 12 000 
PLN. W Jordanii natomiast średnia cena zwierzęcia to ok. 5 000 PLN. Por. H. Sands, 
How to buy a camel in Dubai [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://
www.timeoutdubai.com/knowledge/features/42147-how-to-buy-a-camel-in-dubai.
 25 Relacje dotyczące wydarzenia są niejasne, bowiem podobna relacja dotyczy 
wyznacznia miejsca budowy meczetu w oazie Kuba, w pobliżu Medyny. Por. 
M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 81-83.
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niezwykle szczegółowymi określeniami, zawierającymi wiek, płeć 
oraz maść zwierzaka.26

Kot
Ideałem, do którego osiągnięcia dążą muzułmanie jest sposób po-
stępowania i życia Mahometa. Zapewne z tego powodu, szczególne 
prawa w świecie muzułmańskim posiadają koty – ulubione zwie-
rzęta proroka. W wielu tradycjach religijnych koty postrzegane były 
za byty demoniczne albo święte, ze względu na nocny tryb życia 
oraz niezwykłą zręczność fizyczną, płodność, a także odporność na 
zranienia i choroby. Nie bez znaczenia pozostają także psychiczne 
uwarunkowania tych zwierząt, a wiec przede wszystkim niezależ-
ność, samodzielność oraz tajemniczość. Koty były otaczane kultem 
w Egipcie.27

Wspomniana została wcześniej legenda o pogryzieniu Mahometa 
przez dzikie psy. Wówczas to jego ciężkie rany, wylizała kotka – 
Muezza, ulubione zwierzę proroka. Tradycja uczy, że Muezza był 
arabskim kotem pustynnym. Z tego powodu rasa ta do dziś darzona 
jest szacunkiem, a wśród Beduinów żyjących w Afryce Północnej 
i na Bliskim Wschodzie, uważana nawet za świętą. Kot ten przy-
stosowany jest do życia w trudnych warunkach gorącego, suchego 
i ubogiego w roślinność terenu pustyni. Do dziś żyje na Saharze, 
Półwyspie Arabskim aż do Pakistanu i Afganistanu. Arabski kot 
pustynny fizycznie podobny jest do kota domowego. Różni się je-
dynie umaszczeniem, jest w kolorze piasku pustynnego, z szarymi 
prążkami na grzbiecie. Długa sierść na łapach, stanowi ochronę przed 
gorącym piaskiem. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Został 
zaliczony do kategorii podwyższonego ryzyka w Czerwonej Księdze 
Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

 26 Por. J. Danecki, Kultura islamu…, dz. cyt., s. 198.
 27 Bastet – egipska bogini miłości, radości, muzyki, tańca, ogniska domowego, 
płodności. Por. G. Pinch, Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddnesses 
and Traditions of Ancient Egypt, Oksford 2004, s. 272.
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i Jej Zasobów.28 Mimo, że polowanie na te koty jest prawnie zabro-
nione w wielu krajach arabskich, to jednak ze względu na łatwość 
w oswajaniu, są wyłapywane i sprzedawane jako koty domowe.

Tradycja muzułmańska przytacza kilka opowieści o Muezzie, 
wskauzjące na szczególny stosunek Mahometa do zwierzęcia. Nie-
wątpliwie najpopularniejszą jest ta ukazująca delikatność proroka, 
który widząc śpiącą kotkę, a nie chcąc jej budzić, kazał odciąć rę-
kaw swojego płaszcza.29 Często wspominana jest także opowieść 
o tym, jak to podczas wygłaszania piątkowej hutby, prorok trzymał 
na kolanach Muezzę. W przeciwieństwie do śliny psa, muzułmanie 
uwarzają, że wydzielina kota jest czysta. Świadczyć o tym mają cho-
ciażby przekazy dotyczące życia proroka, który używał do ablucji 
wody z miski swojego kota. Wreszcie najciekawsza z legend dotycząca 
egzystencji kotów, uczy o wdzięczności Mahometa wobec zwierząt, 
za obronę przed ukąszeniem węża. Prorok położył rękę na grzbiecie 
Muezzy i w ten sposób obdarzył ją darem spadania na cztery łapy, 
a dar ten dotyczy wszystkich kotów świata. Dowodem na to, jest ślad 
ręki proroka na grzbietach kotów, widoczny jako ciemniejsza pręga 
sierści.30 Ponadto w ludowych wierzeniach muzułmańskich czar-
nemu kotowi przypisywane są niezwykłe właściwości. Powszechnym 
jest przekonanie, że takie zwierzę ma siedem żyć.31

Podejście Mahometa do kotów, wypracowało postrzeganie tych 
zwierząt w świecie o dominacji islamu. Muzułmanie uważają, że 
sposób w jaki człowiek traktuje koty, stanowi odzwierciedlenie relacji 
wobec drugiego człowieka. Dlatego też religia zachęca swoich wy-
znawców do opieki nad tymi zwierzętami, a nawet zaleca aby wierny 
dokarmiał przynajmniej jednego bezdomnego kota i  absolutnie 

 28 Por. Felis margarita [online], [dostępne 22.03.2016] w World Wide Web http://
www.iucnredlist.org/details/8541/0.
 29 S. Stall, 100 cats who changed civilization: History’s most influential felines, San 
Francisco 2007, s. 40.
 30 Por. G. A. Geyer, When cats reigned like kings: On the Trail of the Sacred Cats, 
Kansas City 2004, s. 28-29.
 31 Por. W. Bator, Kot, w: Religia – encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), 
t. 6, Warszawa 2002, s. 75-76.
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zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami. Taki nakaz wypływa 
z tracyji proroka, który powiedział: „Nie znęcajcie się nad zwierzę-
tami, albowiem Bóg przeklnie każdego, kto tak czyni”32. W przeci-
wieństwie do psów, koty mogą być hodowane w domach wierzących 
dla przyjemności, pod warunkiem zapewnienia pożywienia oraz 
wolności.33

O randze znaczenia kotów w świecie muzułmańskim świadczy 
ich tolerowanie w meczetach. Od dawna bezdomne koty miały swój 
azyl w meczetach, a w ostatnim czasie wprowadzono regulacje doty-
czące obecności zwierząt w meczetach. Imam Mustafa Efe z meczetu 
w Stambule postanowił wpuszczać bezdomne zwierzęta do budynku, 
aby w ten sposób zapewnić im ochronę. Dla wielu muzułmanów 
kocie mruczenie jest czymś tajemniczym, porównywanym do kociej 
modlitwy. Dlatego też kotów nie przepędza się z meczetów, nawet na 
czas modlitwy rytualnej.34

Ryby
Zgodnie z nauką Koranu zwierzęta żyjące w wodzie, a więc rzekach, 
jeziorach i morzach są czyste i dozwolone do spożywania przez mu-
zułmanów: „Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską 
i żywienie się nią, jako zaopatrzenie dla was i dla podróżnych” (5,96). 
Także tradycja Mahometa przypomina o tym słowami: „Wody jego są 
czyste, a to co martwe w morzu jest dozwolone”35. Jednak podobnie 
jak to ma miejsce w tradycji żydowskiej, również islam wprowadził 

 32 Mahomet – Mądrości Proroka. Wybrał, przełożył z arabskiegi i wstępem opatrzył 
Janusz Danecki, Warszawa 1993, s. 121.
 33 Por. E. Grabarczyk-Ponimasz, Muezza – kot proroka [online], [dostępne 
23.03.2016] w World Wide Web http://swiatkotow.pl/strefa-wiedzy/artykuly/histo-
ria/art,245,muezza-kot-proroka.html.
 34 Por. Meczet dla kotów. Proste rozwiązanie problemu [online], [do-
stępne 23.03.2016] w  World Wide Web http://www.polishexpress.co.uk/
meczet-dla-kotow-proste-rozwiazanie-problemu/.
 35 Por. Ibn Kathir, Zakazane pożywienie [online], [dostępne 23.03.2016] w World 
Wide Web http://www.planetaislam.com/praktyka/zwierzyna_jedzenie_zaka-
zane_islam.htm.
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pewne ograniczenia dotyczące spożywania zwierząt wodnych. 
Główną zasadą, bedącą wyznacznikiem dopuszczenia określonego 
zwierzęcia wodnego do spożycia jest posiadanie łącznie łusek i płetw. 
Dlatego wykluczony został węgorz, jako nieposiadający łusek, ale jest 
tez drapieżnikiem. Dyskusyjnym pozostaje także kwestia krewetek. 
Stawonogi te nie posiadają łuski, lecz pancerz, dlatego też niektórzy 
interpretatorzy prawa, uważają, że są zabronione.

Mimo, że Półwysep Arabski otoczony jest z trzech stron wodami 
mórz, w których żyje dużo ryb oraz owoców morza, to jednak ry-
bołówstwo w czasach Mahometa nie było zbyt popularnym zaję-
ciem wśród Arabów. Często także rybacy byli pogardzaną częścią 
społeczności.36 Zapewne z tego powodu wśród Beduinów ryby nie 
były zbyt powszechnym pożywieniem. Sytuacja zmieniła się dopiero 
w średniowieczu, zwłaszcza w Egipcie, gdzie istniały specjalizacje 
rybackie: tawwan, a więc poławiacze tuńczyków, bunni trudniący 
się sprzedażą marynowanych karpi oraz qardusi specjalizujący się 
w łowieniu strzępieli37. Obecnie wody Nilu nie są już tak bogate 
w ryby. Dlatego też bliskowschodnie rybołóstwo koncentruje się 
w Morzu Czerwonym oraz Oceanie Indyjskim, z których pozyskuje 
się graniki, tuńczyki, strzępiele, sole, kalmary oraz krewetki. Pośród 
muzułmańskich państw Afryki, liderem w poławianiu ryb jest Ma-
roko. Głównym odbiorcą połowów jest Europa. Natomiast na Bliskim 
Wschodzie, dużym producentem ryb jest Oman, które w ok. 40% tra-
fiają do krajów Unii Europejskiej. Ryby łowione przez Jemeńczyków 
i Kuwejtczyków sprzedawane są do Arabii Saudyjskiej.38

Pszczoły
Islam uczy, że pszczoły są muzułmanami, ponieważ do nich także 
skierowane zostało boskie objawienie, co podkreślają następujące 

 36 Por. S. Milczarek, Kultura łowiecka…, dz. cyt., s. 27.
 37 Strzępiele – rodzina ryb okoniokształtnych, o smacznym mięsie. Występuje 
w gorących wodach oceanicznych, ale też niektóre gatunki wpływają do rzek.
 38 Por. Kuchnia arabska. Tredycje, smaki, potrawy, E. Wężyk (red.), Warszawa 
2008, s. 36-39.
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słowa Koranu: „I objawił twój Pan pszczołom: ‘Wybierajcie sobie 
wasze mieszkania w górach, w drzewach i w tym, co ludzie budują; 
następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie pokornie dro-
gami swego Pana!’ z wnętrzności ich wychodzi napój róznego koloru, 
w którycm ludzie znajdują uzdrowienie…” (16,68-69). Przytoczony 
cytat stanowi potwierdzenie trzech głównych atrybutów pszczół i ich 
ważności w życiu wierzących: muzułmańska natura pszczół, symbol 
pracowitości oraz rytualna czystość miodu. Pszczoła bywa porówny-
wana do człowieka, a czasami nawet stanowi jego archetyp. Zestawie-
nie czynności pszczoły z powinnościami ludzi, ukazuje konieczność 
realizowania własnego powołania oraz celów, jakie postawił przed 
wierzącym Bóg. Pszczoła ma wyznaczony cel, wylatuje z ula i robi 
wszystko aby zebrać jak najwięcej nektaru. Podobnie muzułmanin, 
aby zrealizować cel swojego życia, zgodnego z nakazami Boga, musi 
się do nich zastosować i postępować według nich. Jeśli pszczoła prze-
stanie zbierać nektar, stanie się bezużyteczna. Natomiast jeśli człowiek 
przestanie dążyć do Boga, stanie się niewierzącym.39

Zwierzęta ofiarne w islamie
Ofiara składana ze względów religijnych, stanowi symboliczne 
oczyszczenie człowieka z niewłaściwych przywiązań, postępowań 
oraz skłonności. Jest także zewnętrznym aktem pokutnym. Islam 
również zna obrzęd ofiary, składany na pamiątkę posłuszeństwa jakie 
Bogu okazał Abraham. Zgodnie z wiarą, Bóg rozkazał Abrahamowi 
złożyć w ofierze syna Izmaela, na znak posłuszeństwa. Posłuszny 
sługa był gotowy złożyć chłopca w ofierze. Jednak Bóg widząc oddanie 
Abrahama, odstępuje od tego żądania: „Synu mój! Oto widziałem 
siebie we śnie, zabijającego ciebie na ofiarę (…) A kiedy obaj poddali 
się całkowicie (…) zawołaliśmy do niego: Abrahamie! (…) I okupili-
śmy go wielką ofiarą” (37,102-107). Na pamiątkę tamtego wydarzenia 
obchodzone jest największe święto muzułmańskie Id al-Adha, zwane 

 39 Por. An Islamic Perspective on the Bee [online], [dostępne 23.03.2016] w World 
Wide Web http://www.islamawareness.net/Animals/bee.html.
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Świętem Ofiar, celebrowanym na zakończenie dorocznej pielgrzymki 
do Mekki.40

Muzułmanie nie mogą spożywać mięsa zwierząt ofiarnych, po-
święconych innym bogom. Zgodnie z nakazem Allaha, wierzący może 
spożyć tylko mięso zabite w imię swojego Boga. I tak właśnie dzieje 
się podczas święta Id al-Adha. Pielgrzymi przebywający w Mekce, 
a także miliony wiernych na całym świecie, składają w ofierze byka 
lub barana. Święto Ofiar trwa cztery dni. Centralnym elementem 
kultywowania tej tradycji jest idea całkowitego poddania się Bogu 
i zaufanie w Jego miłosierdzie. Muzułmanie upatrują w tym święcie 
zmartwychwstanie. Na pamiątkę wydarzeń muzułmanie składają 
w ofierze zwierzę, które musi być zabite zgodnie z obowiązującymi 
zwyczajami i w określonym rytuale. Część mięsa ofiarnego przeka-
zywana jest dla biednych i potrzebujących, natomiast z reszty przygo-
towuje się świąteczny posiłek.41 Nakaz ten wynika z zapisu Koranu: 
„Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. 
Dla ws z nich jest dobro. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi, 
ustawionymi w szeregu. Potem, kiedy leżą na boku, jedzcie z nich 
i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie” (22,36).

Ubój halal
Właściwe wypełnianie nakazów bożych dotyczących właściwego 
traktowania zwierząt, których mięso przeznaczone zostanie do spo-
życia lub złożenia w ofierze, wymaga odpowiedniego rytuału. Mu-
zułmański zwyczaj zabijania zwierząt nazywany jest ubojem halal, 
czyli taki, który spowoduje, że mięso będzie nadawało się do spożycia 
dla wyznawców islamu. Jednocześnie wypełnienie nakazów uboju, 
gwarantuje przestrzeganie wszelkich zasad wypływających z religii, 
zgodnie ze słowami Mahometa: „Bóg zaleca, byście byli dobrzy. Jeśli 
zabijacie zwierzę, bądźcie dla niego dobrzy, jeśli zarzynacie zwierzę, 

 40 Por. M. Dziekan, Święto Ofiar, w: Święta wielkich religii, R. Kirsze, H. Schultze 
(red.), Warszawa 1998, s. 77-79.
 41 Tamże.
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bądźcie dobrzy dla swojej ofiary. Niechaj wasz nóż będzie ostry, by 
zwierzę ofiarne nie męczyło się.”42

Zwierzę przeznaczone do uboju musi być czyste, zdrowe i nie 
może posiadać widocznych wad na ciele. Ubój zgodny z rytuałem 
religijnym może przeprowadzić tylko osoba będąca muzułmani-
nem, posiadająca ważne badania lekarskie oraz licencję43 do wy-
konywania czynności rzeźnickich wydaną przez właściwy związek 
muzułmański. Rzeźnik musi być muzułmaninem, bowiem podczas 
dokonywania cięcia, wypowiadane są następujące słowa w języku 
arabskim: „bismillahi Allahu akbar”44. Zgodnie z obowiązującym 
prawem religijnym islamu, zwierzę nie może być ogłuszone przed 
ubojem, w związku z czym jeśli w rzeźni są urządzenia powodujące 
utratę przytomności bydła, należy je wyłączyć. Zwierzę podczas uboju 
musi być zwrócone głową w stronę Mekki oraz musi być unierucho-
mione, tzn. powinno znajdować się w przeznaczonym do tego celu 
kojcu lub klatce. Sam ubój przeprowadzany jest ręcznie i polega na 
przecięciu żył i tętnic szyjnych oraz tchawicy, przy jednoczesnym 
nienaruszaniu kręgosłupa, bowiem uszkodzenie kręgów szyjnych 
dyskwalifikuje mięso z kategorii halal45. Narzędzie winno być ostre, 
proste i gładkie, odpowiednio długie, zaś cięcie musi być szybkie 
i zdecydowane. Podczas dokonywania uboju nie należy zadawać 
dodatkowych bodźców bólowych zwierzęciu, zaś zwierzę ubite należy 
pozostawić do wykrwawienia, dopiero wówczas można przystąpić do 
dalszych czynności produkcyjnych. Podczas przygotowywania mięsa 
do sprzedaży, nie należy wprowadzać do niego substancji pochodze-
nia zwierzęcego, białek i tłuszczów. Przy pakowaniu mięsa musi być 
obecna osoba posiadająca licencję związku religijnego i uprawniona 
do znakowania produktów mięsnych logiem halal. Mięso halal musi 
być przechowywane i magazynowane z dala od produktów wieprzo-
wych, krwi zwierzęcej oraz innych wyrobów mięsnych niebędących 

 42 Mahomet. Mądrości…, dz. cyt., s. 122.
 43 Wzory dokumentów przekazywane są do Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 44 „W imię Boga Wielkiego”.
 45 Por. A. Sowa, Horror na eksport, „Polityka” 2012, nr 12 (2851), s. 28-29.
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halal. Cały proces produkcji mięsa w systemie halal kończy się wy-
daniem certyfikatu przez właściwy związek religijny, w przypadku 
Polski działający na terytorium RP46.

Uzgodnienia dotyczące przeprowadzania uboju halal w Polsce 
zostały zatwierdzone 7 października 2010 roku. Niemniej jednak 
w roku 2012 Trybunał Konstytucyjny47 orzekł, że ubój rytualny jest 
niezgodny z polskim prawem i nakazano jego zaprzestania z dniem 
1.01.2013 roku. Zakaz ten dotyczy nie tylko uboju w tradycji islamu, 
ale także tradycji żydowskiej48. W Polsce działało 20 ubojni, po-
siadających certyfikaty zgodne z procedurą religijną. Jednocześnie 
Polska była jednym z większych europejskich eksporterów mięsa wy-
tworzonego zgodnie z zasadami religijnymi49. W grudniu 2014 roku 
Trybunał Konstytucyjny RP uznał, że wprowadzenie zakazu uboju 
rytualnego w Polsce było niekonstytucyjne, ponieważ ograniczało 
praktykowanie religii żydowskiej. Tym samym wyrażono zgodę na 
przeprowadzenie tego rodzaju uboju w celach liturgicznych.50

 46 Por. System Halal w Polsce [online], [dostępne 14.01.2013] w Word Wide Web 
http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal
 47 Por. Trybunał Konstytucyjny, Zasady uboju zwierząt (ubój rytualny), Wyrok 
z dnia 27.11.2012, w: Dziennik Ustaw 2012 nr 230 poz. 1365, z dn. 6.12.2012. 
 48 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w lipcu 2013 roku odrzucił rządowy projekt 
dopuszczający stosowania uboju rytualnego na terytorium Polski. Środowisko 
muzułmańskie i żydowskie decyzję sejmu komentowało jako ograniczanie wolności 
religijnej i utrudnianie praktykowania religii.
 49 Por. E. Siedlecka, Ubój rytualny będzie w Polsce zgodny z prawem, „Gazeta 
Wyborcza” [online], [dostępne 24.10.2012], w Word Wide Web http://wybor-
cza.pl/1,75478,12732738,Uboj_rytualny_bedzie_w_Polsce_zgodny_z_prawem.
html; E. Siedlecka, Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników, „Gazeta Wy-
borcza” [online], [dostępne 15.11.2012] w  Word Wide Web http://wyborcza.
pl/1,75478,12857869,Okrutny_uboj_rytualny_w_interesie_rzeznikow.html.
 50 Por. Zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny [online], [dostępne 23.03.2016] 
w Word Wide Web http://polska.newsweek.pl/uboj-rytualny-wyrok-trybunalu-
-grudzien-2014-newsweek-pl,artykuly,353295,1.html.
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Zwyczaje żywieniowe

Pośród licznych elementów charakteryzujących społeczność wierzących 
w Allaha, najbardziej widocznym w życiu codziennym, a przez to nie-
zwykle popularnym są zwyczaje żywieniowe, wywiedzione z samego 
Koranu. Allah zwrócił się do ludzi słowami: „O ludzie! Jedzcie z tego 
co jest na ziemi dozwolone i dobre” (2,168) oraz „Dozwolone wam jest 
pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest 
im dozwolone” (5,5). Niemniej jednak istnieje szereg zakazów doty-
czących pożywienia, które także wynikają z bożego nakazu. Haram 
w języku arabskim oznacza „to, co zakazane”. W odniesieniu do tradycji 
żywieniowych haram określa te produkty, które są całkowicie zabro-
nione. Przeciwieństwem tego, co jest zabronione są rzeczy dozwolone dla 
muzułmanów, określane słowem halal. Niewątpliwie z punktu widzenia 
religijnego, największą grupę produktów haram, stanowią produkty spo-
żywcze, bowiem należą do niej niektóre rodzaje mięsa i jego przetworów. 

Allah podaje swoim wyznawcom wyraźne zakazy czego jeść im nie 
wolno: „Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało 
poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zadu-
szone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek 
pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je 
zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach” (5,3).

Zabronione jest muzułmaninowi spożywanie padliny, a więc zwie-
rząt, które zostały pozbawione życia inaczej niż w wyniku opisanego 
prawem religijnym rytuału lub poza polowaniem. Wytłumaczeniem 
tak zdefiniowanego zakazu, jest szkodliwość zakrzepłej krwi w żyłach 
zwierzęcia. Z tego zakazu wyłączone są jednak ryby, które mogą być 
spożywane nawet wówczas, gdy zostaną zabite inaczej niż nakazuje 
zwyczaj. Zgodę na ów wyjątek wydał sam Mahomet uważając, że 
wody mórz są czyste, zatem to, co martwe w morzu jest dozwolone. 
Zakazem objęta jest także krew, która wypływa, a więc znane w trady-
cji polskiej czernina i kaszanka. Natomiast wątroba jest dozwolona51.

 51 Do przysmaków kulinarnych kuchni tatarsko-muzułmańskiej należą gęsie 
szyjki z podrobami. Por. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, B. Pawlic-Miśkiewicz, Przysmaki 
z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok 2012, s. 44.
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Muzułmanin zazwyczaj kojarzony jest z osobą, która ze względów 
religijnych nie jada wieprzowiny. Ten rodzaj mięsa jest szczegól-
nie zakazany w tradycji islamu. Nie można spożywać żadnej części 
zwierzęcia. Zaś pobożny muzułmanin nawet nie dotknie niczego 
co z wieprzowiny pochodzi, dotyczy to także kości oraz wyrobów 
skórzanych wykonanych ze skóry wieprzowej. W przeszłości wyjątek 
stanowił smar służący do natłuszczania łodzi i skór oraz łój do lamp, 
pochodzący z wieprzowiny. 

Interpretacja zwierząt w ujęciu islamu alawickiego52
Alawici wierzą, że dusza umierającego człowieka uchodzi przez usta 
i przenosi się do innych stworzeń: ludzi, zwierząt oraz roślin. Zapewne 
z tego powodu wierzący boją się śmierci przez uduszenie, chociażby 
przez powieszenie, bowiem wówczas zgodnie z wierzeniami, dusza nie 
może wydostać się z ciała. Wierzenia alawickie uczą, że dusza zmar-
łego, prawego alawity przenosi się do ciała innego człowieka, zwykle 
doskonalszego, od zmarłego. Natomiast dusza grzesznika alawickiego 
umieszcza się w ciele bydlęcym, zwłaszcza zwierząt jadalnych przez 
człowieka. Dusza kobiety może wcielić się tylko w duszę innej kobiety. 
Natomiast dusze niealawitów umiejscawiają się w ciałach zwierząt, 
zgodnie z zasadą: dusze uczonych muzułmańskich w ciałach osłów, 
dusze uczonych chrześcijańskich w ciałach świń, zaś dusze uczonych 
żydowskich w ciałach małp. Natomiast wrogowie Alego odradzają 
się w ciałach zwierząt nieczystych, a więc psów.53 Ta interpretacja 
wyraźnie wskazuje na postrzeganie zwierząt w szyizmie.

Zakończenie
Zgodnie z nauką islamu, Bóg stworzył zwierzęta z dwóch powodów: 
dla ludzi oraz dla swojej własnej chwały. Zatem zwierzę dla człowieka 
stanowi przede wszystkim źródło pożywienia oraz pomocy w pracy. 
Trzeba pamiętać, że mimo rozwoju technologicznego w XXI wieku, 

 52 Alawizm – główny nurt islamu szyickiego, praktykowany w Syrii, przez rodzinę 
al-Assadów. Co ciekawe określenie asad w języku arabskim oznacza lew.
 53 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 357-358.
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ciągle jeszcze istnieją rejony zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz 
Afryce Północnej, w których główną maszyną rolniczą jest osioł lub 
muł. Dlatego zwierzęta powinny i są traktowane dobrze przez swoich 
właścicieli, ze względu na ich użyteczność. Jednocześnie stworzenia, 
jako podległe człowiekowi, nie są szczególnie afirmowane, aby nie 
zakłócić boskiej hierarchii stworzeń. Islam wyraźnie określa miejsce 
zwierząt w życiu człowieka i poza nielicznymi wyjątkami, nie zaleca 
zbyt dużej integracji człowieka ze zwierzęciem. W artykule wielo-
krotnie było podkreślane, że nakazem Boga jest bycie dobrym dla 
istot żywych. Jednocześnie zwierzęta są wyraźnym znakiem obec-
ności Boga, który uczynił świat różnorodnym, a przez to ciekawym, 
ukazującym również dobroć Stwórcy.

Streszczenie:
Allah ustanowił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi, przekazu-
jąc mu zarządzanie i opiekę nad wszelkim stworzeniem na ziemi. Allah 
umożliwił ludziom korzystanie z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym 
samym chwalić swego Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że 
przyroda stanowi namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją 
Stwórcy. Z tego względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich 
pochodzenia oraz miejsca w świecie. Zgodnie z nauką religii przyjęto, że 
zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich zadaniem jest służenie. Dlatego 
też głównym zadaniem zwierząt jest użyteczność dla człowieka: stanowią 
pożywienie, były środkiem transportu w trudnym terenie pustyni, a także 
źródłem utrzymania społeczności. Zachowując przepisane prawem zasady 
czystości rytualnej, islam rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział 
jest ściśle powiązany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, 
a więc handel jest dozwolony do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso 
zwierząt nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione.

Summary
Allah has set a man his vicar on earth, providing him with the management 
and care of all storzeniem on earth. Allah has allowed people to use the 
goods of nature, so they can survive, and thus glorify their Creator and 
look forward to the Day of Judgment. Islam teaches that nature is tangible 
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proof of the existence of God and the manifestation of the Creator. For 
this reason, Islam also developed the concept of animals, their origins and 
place in the world. According to the teaching of religion assumes that the 
animals are subordinate to man, and their job is to serve. Therefore, the 
main task of the animals is a utility for man are the food, have been a means 
of transport in the difficult terrain of the desert, as well as the livelihood 
of the community. Keeping the law prescribed rules of ritual purity, Islam 
distinguishes between clean and unclean animals. This division is closely 
linked with the principles of nutrition. Meat from animals clean, and so is 
dozowlone halal for Muslims to consume, and the meat of unclean animals 
is haram that is forbidden.

Słowa kluczowe: Allah, muzułmanie, islam, zwierzęta, mięso

Key words: Islam, animals, dogs, cats, camels, pigs, God, food, Middle East.
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ANGELOLOGIA DIONIZEGO AREOPAGITY W ŚWIETLE 
PISMA DE DIVINA HIERARCHIA1

Angelology of Dionizy Areopagity in the Light of the Writing De Divina 
Hierarchy

Wybór tematu niniejszego artykułu nie jest dziełem przypadku, lecz 
ma na celu zwrócenie uwagi Odbiorców na zagadnienie mało obecne 
w teologicznej refleksji współczesnej. Zagadnienia dotyczące angelo-
logii,  pojawiające się w różnych religiach, nie tylko judeochrześcijań-
skiego pochodzenia, nie wydają się może dość łatwe do interesującej 
prezentacji, a może nie wykazując bezpośredniego związku z ataku-
jącym zewsząd strumieniem wiadomości i problemów, nie oferuje 
konkretnych rozwiązań przydatnych współczesnej realizacji prawd 
chrześcijańskiego życia, odwołując do niedostępnych ludzkiemu po-
znawaniu wyżyn niebiańskich.

Niniejszy artykuł również nie pretenduje do uznania go za na-
der interesujący a jego autor nie zamierza w zadowalający sposób 
wypełnić zarysowanej luki. Jego celem będzie raczej wskazanie na 
zręby bardzo interesującej koncepcji teologa chrześcijańskiego z szó-
stego wieku, który jako nie do końca określony pod względem swego 
pochodzenia czy biografii, może w jednakowej mierze być dla od-
biorców Wschodu i Zachodu probierzem rozumienia spraw niebiań-
skich jako drogi do rozwiązania problemów ziemskich. Zarysowany 

 1 W niniejszym artykule odwołuję się do odnośnych tytułów łacińskich, gdyż 
funkcjonują one w literaturze naukowej, łatwiej je też z technicznego punktu widzenia 
zamieścić  w publikacjach. W polskim przekładzie stosuję też wariant Hierarchia 
niebiańska, a nie Boska (Divina) uznając jego przynależność do tradycyjnego ujęcia. 

Zagadnienia patrystyczne
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dualistycznie kontrast pomoże w odnalezieniu drogi trzeciej, wiodącej 
do tej zasadniczej Prawdy, jaką dla każdego chrześcijanina są sprawy 
Boże, kwestie trynitarne. 

Autor nierozpoznany
Mimo że zwłaszcza teologia zachodnia prezentuje autora omawianego 
dzieła jako Pseudo-Dionizego Areopagitę, autor artykułu idąc za 
tradycja prawosławną, wierną zarówno pełni prawdy jak i jej zrębom 
obecnym w legendzie, ośmielił się odrzucić pierwszy człon wartoś-
ciujący, nie starając się jednak stawać w opozycji do wskazanych 
tendencji.

Fenomen Dionizego, o którym wspominają Dzieje Apostolskie2 
wydaje się jednak być kluczem do zrozumienia teologicznego dzieła. 
Ustalenie bowiem środowiska, z jakiego się wywodził i w którym 
on działał pozwoli odnieść się także do prawd zawartych w trakta-
cie. Przyjmijmy więc najpierw, iż autorem De divina hierarchia był 
współczesny św. Pawłowi z Tarsu Dionizy Ateńczyk.

Poznajemy go, gdy po nieudanym wystąpieniu Apostoła Narodów 
na ateńskiej agorze, wraz z niewiastą imieniem Damaris i kilkoma 
innymi osobami przyłączył się do Apostoła, bo uwierzył3. 

Z pewnym zażenowaniem czytamy o tych zaledwie kilku osobach, 
które się nie poddały mądrym, lubującym się w ciągłych nowościach 
Ateńczycy, którzy tym razem uznali za słuszne nie poświęcać więk-
szej uwagi „jakiejś Anastazji”, o której rzekomo miał mówić Paweł4.

Wskazanie na Dionizego i Damaris przez autora Dziejów nie jest 
przypadkowe: Dionizy odgrywał zapewne znaczną rolę w życiu polis, 
był więc człowiekiem powszechnie znanym. Przyznany mu przydo-
mek Areopagity potwierdzać może taką właśnie sytuację. Z drugiej 

 2 Dz 17, 34; 
 3 Tamże 
 4 Kiedy słuchacze „podchodzili do Apostoła, inni powątpiewali: I cóż to nam chce 
powiedzieć ten słowosiejca? Filozofowie im odpowiadali: Wydaje się być cudzo-
ziemskich bogów głosicielem, bo wciąż mówi o jakimś Jezusie i Anastazji, a ma to 
być Dobra Nowina”. (por. Dz 17, 18).  Anastasia po grecku to Zmartwychwstanie… 
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jednak strony przydomek ten mógł mieć znaczenie prześmiewcze: 
po reformach Solona i Peryklesa czas archontów Wzgórza Aresa 
(Areopagu) odszedł bowiem do przeszłości; czyżby więc chodziło 
o podkreślenie tendencji przywódczych (a może zwyczajnej wynio-
słości lub zarozumiałości) tego, co go nosił?

Prawdopodobnie obie wersje są równouprawnione. Na pewno 
Dionizy był człowiekiem mocnym i świątobliwym, skoro został bi-
skupem i męczennikiem, a potem niebiańskim patronem i obrońcą 
Aten, co potwierdza Euzebiusz z Cezarei. 

Rzucone w ateńską ziemię ziarno Słowa wydało jednak plon…
Autor Hierarchii niebiańskiej sam zdaje się utożsamiać ze świąto-

bliwym Ateńczykiem. W swych pismach nazywa Pawła nauczycielem 
(także swoim), swe listy adresuje do świętych biskupów Tymoteusza 
i Tytusa, a także do św. Jana Apostoła. Mówi, jakoby osobiście oglądał 
ciemności, jakie nastały po śmierci Zbawiciela…

Paralelna do wskazanej tradycja galijska w miejsce Areopagity 
umieszcza jedną z największych postaci wczesnych dziejów eklezjal-
nych, pierwszego biskupa Paryża, św. Dionizego (St. Denis), umęczo-
nego na Górze Męczenników (Montmartre) między rokiem 250 a 253. 
Przyszły męczennik znalazł się na terenie Galii jako legat papieża 
Fabiana, mając za zadanie organizację struktur lokalnego Kościoła. 
Był to czas prześladowań, które dotknęły też Galię za czasów sprzy-
jającego arianizmowi cesarza Waleriana. 

Jednakże ani o Dionizym Areopagicie, ani o świętym biskupie 
Paryża nie pozostało ani jedno, choćby krótkie dzieło. W związku 
z tym, choć omawiany traktat należy do zbioru Corpus Dionisiacum, 
autora przyjdzie nam szukać gdzie indziej.

Analizując jednakże domniemane autorstwo, na podstawie profilu 
psychologicznego obu Dionizych możemy uznać, iż autorem winien 
być człowiek postawiony na wysokim szczeblu hierarchii eklezjalnej, 
znający dobrze teologię, zarówno w wymiarze Starego, jak i Nowego 
Przymierza, człowiek doświadczony w dyskusjach apologetycznych, 
a zarazem doskonale zorientowany w całokształcie systemu teolo-
gicznego, który przecież ani w czasach Dionizego Areopagity, ani 
w czasach św. Dionizego z Paryża nie mógł zaistnieć…
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Dzieło niedookreślone

Powyższe rozważania odnośnie do autora mogą wywołać poczucie 
zawodu: gdybyśmy bowiem mogli z pewnością przyjąć, czy autorem 
jest biblijny bohater czy biskup – męczennik operowalibyśmy w tym 
samym przedziale czasowym II-III wieku. Jednakże nawet analiza 
językowa dzieła na takie wnioski nie pozwala. Język Hierarchii nie-
biańskiej nosi wyraźne znamiona greki średniowiecznej, co w jeszcze 
większym stopniu odnosi się do wersji łacińskiej dzieła. Dodatkowym 
problemem jest też milieu jego powstania: Dionizy z Areopagu należy 
bez wątpienia do kultury greckiej, podczas gdy Święty Paryżanin do 
łacińskiej. Co prawda, nawet domniemane odwołania do obu postaci 
mogą nam nasunąć wniosek, iż jest to dzieło z pogranicza, należące 
w jednakowej mierze do świata zachodniego, jak i wschodniego.

Jednak, jak wykazano, jego analiza nie rozwiązuje problemu autor-
stwa. Rozbudowany kontekst teologiczny z pewnością przesuwa datę 
jego powstania na czas późniejszy, niż doba prześladowań, a nazwa 
Corpus Dionisiacum, czyli Dzieła [przypisywane Dionizemu]5 każą 
też poszukiwać rozwiązania trzeciego.

Problemem zasadniczym jest jednak fakt, iż omawiane dzieło po 
raz pierwszy wzmiankowane jest dopiero przez Jana Gramatyka z Ce-
zarei oraz w dziełach Sewera z Antiochii, dwu adwersarzy teologicz-
nych z szóstego stulecia. Jan bronił Soboru Chalcedońskiego, podczas 
gdy Sewer, jako zagorzały monofizyta, stanowczo mu się sprzeciwiał. 
Datę powstania może sugerować też wzmianka z trzeciego rozdziału 
innego, wchodzącego w skład omawianego Corpus traktatu, miano-
wicie De Hierarchia Ecclesiastica, gdzie w opisie liturgii spotykamy 
Credo, wprowadzone do liturgii antiocheńskiej w V wieku. A zatem 
całe Corpus powstać mogło w połowie wieku VI.

Z postacią Pseudo-Dionizego wiązano też często w przeszło-
ści anonimowego teologa bizantyjskiego, działającego na terenie 
Synaju (Egipt) w V bądź VI stuleciu. Przyjmuje się też, iż chodzi 

 5 Gdyby były to dzieła św. Dionizego, wówczas zgodnie z regułami łaciny także 
średniowiecznej mielibyśmy tytuł Corpus Sanctii Dionisii na podobieństwo Corpus 
Cassiani czy Corpus Petri.
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o neoplatończyka działającego w Syrii. Jednocześnie obaj wskazani 
mniemani autorzy reprezentowali związki ze średniowieczną scho-
lastyką. To właśnie tematyka zbioru sprawiła, iż na bazie wielkiego 
poruszenia mentalnego w roku 5326 zorganizowano dyskusję religijną, 
na której Corpus uznano za równe w autorytecie Pismu Świętemu 
i jako takie zaczęto propagować. Egzemplarz dzieła pojawił się też na 
gruncie galijskim, gdzie w paryskim opactwie św. Dionizego prze-
tłumaczono pełny jego tekst na łacinę.

Niezależnie jednak od tego, kogo uzna się za autora, niezależnie 
od tego, śladem jakiej legendy się podąży, Corpus Dionisiacum jest 
zbiorem dziel autentycznych, mających duże znaczenie dla pierwszego 
okresu średniowiecza i nie tylko. Istotną bowiem sprawą był treściowy 
ich zakres, dzięki któremu zyskiwały one rangę niemal apokryficzną. 

A w owym czasie, zarówno po stronie wschodniej, jak i zachod-
niej (Ambroży z Mediolanu, po nim bł. Augustyn czy św. Grzegorz 
Teolog), swe apogeum rozwojowe osiągała angelologia. Tak rozpo-
częła się średniowieczna sława dzieła, które chyba niesłusznie uległo 
zapomnieniu.

A było to dzieło, które nie da się do końca zdefiniować, dzieło które 
wywodząc się ze Wschodu, na Zachodzie zyskuje uznanie.

Słowo kluczowe: hierarchia
Zarówno w języku łacińskim, jak i w językach nowożytnych, trudno 
ustalić jednoznaczna semantykę  tego kluczowego słowa. A przecież 
od jego rozumienia zależy mentalne rozpoznanie całego traktatu!

W języku polskim słowo to znalazło swe miejsce za pośrednictwem 
języka starofrancuskiego i łaciny średniowiecznej, aczkolwiek jego 
etymologia nawiązuje do greki wczesno klasycznej. Hieros – święty, 
uświęcony, uznany za wywyższony7 i arché mająca w języku greckim 
co prawda około 60 znaczeń, lecz za najważniejsze z nich uchodzi 
zasada bytu, jego trwanie i istnienie. Derywat -archia (archeja) odnosi 

 6 W kontekście przygotowań do Soboru Konstantynopolitańskiego II.
 7 Stąd hieroglify – sakralne znaki [wyryte na twardym podłożu].
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się do sposobu realizacji tego trwania i tego istnienia8. Jako repre-
zentant sacrum (hieros), staje się hierarchia czymś dogmatycznie 
niepodważalnym, bez czego żadna społeczność istnieć by nie mogła.

Do czego jednak się odnosi zróżnicowanie hierarchiczne? Zapewne 
racje mają jedni, co wiążą ją z władzą, rację mają także drudzy, wy-
kazujący jej powiązanie z zakresem powinności i odpowiedzialności. 
W każdym przypadku jest hierarchia określonym zróżnicowaniem 
i określonym zakresem9.

W ten sposób istniejąca na bazie hierarchii struktura społeczeń-
stwa czy grupy staje się konglomeratem zakresu powinności i ogra-
niczeń zarówno w aspekcie sposobu, jak i pól ich realizacji. Można 
się odwołać do powszechnie znanego hasła liberalizmu: Wolność 
jednego kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego, a sprawa 
odpowiedzialności dotyczy w jednakowej mierze odpowiedzialność 
za realizację własnych zakresów i zróżnicowań, jak i zakresów i zróż-
nicowań drugich.

Czy jednak hierarchia jest czymś uświęconym, czymś w rodzaju 
fetyszu? Święta hierarchia dostojników różnych społeczności wie-
rzących, wydaje się potwierdzać taki stan rzeczy, jednakże naturalne 
pochodzenie tej kategorii potwierdzają nawet analizy bytowania stad-
nego, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. „zwierząt wyższych” – ptaków, 
a zwłaszcza ssaków: 

Na czele stada funkcjonuje zawsze jednostka, ciesząca się określo-
nymi przywilejami, lecz i obarczona obowiązkami. 

To bocian lecący na czele wyznacza kierunek zimowego odlotu, 
to przewodnik stada wyprowadza je z największej nawet obierzy. 

Hierarchia, mimo swego naturalnego pochodzenia, postrzegana 
jest jednak zasadniczo przez pryzmat Kościołów czy związków 

 8 Niektórzy hierarchię utożsamiają z władzą i jej stopniami – hierarchizacja spo-
łeczeństwa to zarazem hierarchizacja stopni władzy w porządku malejącym –ci, co 
najwyżej, mają władze praktycznie nieograniczoną, ci, co najniżej – niemal żadną.
 9 Zróżnicowanie dotyczy stopni różnorodnych zobowiązań, zakres zaś określa 
granice nie tylko pomiędzy tymi zobowiązaniami, lecz także umiejscowieniem 
w systemie hierarchicznym.
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wyznaniowych. Z uwagi na argument naturalny możemy powie-
dzieć, iż wskazane zróżnicowanie jest uświęcone konsekracją świata, 
wyrazem szczególnego orzeczenia i wywyższenia Bożego: bogami 
jesteście i synami Najwyższego wy wszyscy (Ps 82,6). Dzięki takiemu 
orzeczeniu potwierdza się szczególne miejsce człowieka, a za jego 
pośrednictwem także Eklezji w procesie leczenie ran serc złamanych,  
zwiastowania ubogim Dobrej Nowiny, uzdrawiania itp. (por. Iz 61,1). 
Dzięki takiemu orzeczeniu ludzie nazwani są przyjaciółmi Boga10!

W kontekście naturalnie pojmowanej hierarchiczności społecz-
ność Boża jawi się jako miejsce spotkania dwóch podmiotowych 
egzystencji: Boga i osoby, które w niezwykłym dialogu, istocie relacji 
międzyosobowych, dokonują odsłonięcia własnych „wnętrz”, co jest 
swoistym przekazem treści egzystencjalnych (ze strony człowieka), 
zbawczych ze strony Boga11.

Zhierarchizowana rzeczywistość eklezjalna miała jednoznaczny 
wpływ na recepcję hierarchii niebiańskiej.  Bardzo często, zwłaszcza 
w dobie Średniowiecza, pokazywano hierarchię kościelna jako od-
bicie hierarchii Nieba, a życie społeczności wierzących zrównywano 
z niebiańskimi doświadczeniami Aniołów. Uznając ten układ za 
doskonały powtarzano, iż hierarchiczność uświęcona jest podwójnie, 
stąd przywileje dla stojących najwyżej osiągnęły z czasem wymiar 
dogmatyczny… 

Jak ludzie w społeczności, od aniołów niewiele mniejsi, tak i Anio-
łowie, bezpośrednio trwający przed Bogiem ze względu na Niego 
samego poddani są takim samym prawom, jakie rządzą Eklezją, 
społecznością wezwanych. A zatem Bóg stoi na początku zhierarchi-
zowania, Bóg jest jego istotnym Odbiorcą i Kryterium. 

A gdzie Bóg, tam i Niebo.

Patrząc oczyma Pseudo-Dionizego…
Przystępując do zasadniczej problematyki  niniejszego artykułu warto 
zauważyć, iż koncepcja hierarchiczna Dionizego została oficjalnie 

 10 Św. Cyryl Aleksandryjski, Komentarz na Izajasza,L II. 1. 
 11 Tamże, s. 21.
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zauważona i uznana przez  Sobór Konstantynopolitański II (553 r.), 
zwłaszcza że paralelnie rozpatrywana przez ojców tego soboru kon-
cepcja Orygenesa, zakładająca równość wszystkich bytów anielskich, 
została odrzucona.

Hierarchiczna prezentacja życia niebiańskiego miała swe odwzo-
rowanie w hierarchiczności eklezjalnej, stąd nic dziwnego, że innym 
dziełem, wchodzącym w skład Corpus Dionisiacum był traktat De 
hierarchia ecclesiastica.

Zestawienie tych dwu koncepcji – niebiańskiej i eklezjologicznej 
stanowiło przez tysiąc lat Średniowiecza zasadniczy kierunek kateche-
tyczno-homiletyczny. Można powiedzieć, iż zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie omawianą koncepcję uznano za jedynie poprawną 
dogmatycznie i dlatego ja rozpowszechniano, chętnie powołując się na 
biblijnego bohatera z Areopagu, co dawało asumpt do traktowania jej 
jako najstarsze, od samego Apostoła się wywodzące przedstawienie 
problemu. 

Zasadniczy podział hierarchiczny bytów anielskich dokonuje się 
w triadzie, stanowiącej każda z nich triadę oddzielną. Symbolika 
takiego podejścia nie jest przypadkowa: jeżeli uznamy Aniołów za 
stworzenia Boga, posługujące jednak w bezpośredniej z Nim styczno-
ści, nie możemy pominąć ich odniesień do bytowania trynitarnego. 
Można zatem uznać, iż koncepcja ta potwierdza również podejście 
starotestamentalne, gdy aniołowie działając w odniesieniu do ludzi 
potrafili „zastąpić Boga”, przybierając postać człowieka i wchodząc 
z nim w niezwykły dialog. 

Na szczycie wskazanego podziału hierarchicznego spotyka się 
Serafinów, Cherubinów i Trony; triadę druga tworzą Panowania, 
Moce i Władze12, a trzecią Zwierzchności, Archaniołowie i Anioło-
wie. Stosując odwołania skrypturystyczne możemy uznać, iż triada 

 12 Na marginesie koncepcji Dionizego zauważyć wypada, iż wskazana druga 
triada u św. Pawła (Kol 1,16) jest poszerzona o Trony. Zarówno one, jak Panowania, 
Zwierzchności czy Władze stworzone są przez Chrystusa i dla Niego. Dlatego, 
zdaje się mówić Apostoł Narodów, niezależnie od miejsca w hierarchii anielskiej, 
Chrystus pozostaje większym od Aniołów i centrum ich odniesienia.
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pierwsza uwielbia Boga, triada druga reprezentuje Moc Bożą, a trzecia 
wchodzi w relacje z człowiekiem. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia 
z Uwielbieniem, Pośrednictwem i Wykonaniem.

Pierwszą hierarchię zajmują wszystkie duchy natury wyższej, któ-
rych stanowisko jest tuż przy ich Stwórcy. Są to duchy najczystsze 
w sensie ich natury, życiem których jest kontemplacja Trzech Boskich 
Hipostaz. Ich umiejętnością wyjaśnianie symboli i łączność z Bogiem, 
Który jest Dawcą wiedzy, Tym, co ich oświeca13. Oświecenie to prze-
kazują duchom niżej od siebie stojącym, a jest to wiedza o groźnym 
Majestacie, godnym z twego powodu wszelkiego uwielbienia14.

Trójstopniowe uwielbienie Boga triady pierwszej wyraża się 
w hymnie Trishagion (Święty, Święty, Święty), śpiewanym przez 
Serafinów15, którzy w ten sposób odsłaniają Tajemnicę istoty Bo-
żej – Najwyższą Świętość będącą wyrazem najwyższej Miłości. Ich 
atrybutem są trzy pary skrzydeł, których używają do latania wokół 
Tronu Boga i wyrażania najwyższej pokory poprzez okrywanie swego 
ciała. Są one wypełnione szczególnym żarem miłości i szczególnym 
oddaniem Najwyższemu, w związku z tym jako w szczególny sposób 
przyzwyczajeni do rzeczy Bożych pełnią oni posługę światła, dzięki 
czemu rozproszeniu ulegają wszelkie ciemności16. Jak się wydaje, 
Serafini nie byli posłańcami, gdyż ich widok zbyt straszny jest dla 
ludzkiego oka17.

Podobnie rzecz się miała z Cherubinami bądź Cherubami. Ich 
wygląd nie pozwala na oglądanie ich przez człowieka18, lecz zapewne 
z tego powodu, iż są one zbyt piękne. Odwołując się do wizji anielskiej 
proroka Ezechiela Dionizy wskazuje, iż podtrzymują one Tron Boży, 

 13 Niezależnie od wyznania, także w judaizmie głównym atrybutem aniołów jest 
inteligencja, która nie zanikła też u aniołów upadłych…
 14 Por. Dionizy Areopagita, O hierarchii niebiańskiej, przekł. E. Bułhaka, Kraków 
1932, s. 146.
 15 Por. Iz 6,1; wizja sześcioskrzydłych serafinów stanowi początek prorockiego 
powołania.
 16 Por. Dionizy, O hierarchii, s. 141.
 17 Por. H. Oleszko, Anielska Hierarchia Dionizego Areopagity [wersja internetowa]
 18 Czego odzwierciedleniem może być opis wygnania ludzi z raju (Rdz 3, 23-24)
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kontemplując Najwyższe Piękno. Ich wygląd podobny jest do czło-
wieka: mają po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich są proste, 
stopy zaś podobne do stóp cielca, lśniące jak brąz czysto wygładzony. 
Po czterech bokach miały skrzydła, a pod nimi ręce ludzkie. Twarze 
ich dysponowały czterema obliczami: ludzkim, lwim, obliczem wołu 
i obliczem orła, a one same poruszały się zawsze prosto, nie odwra-
cając się nigdy19.

Nazwa Cherubinów oznacza „dar poznania i uwielbiania Boga, 
oglądanie światła w Jego pierwotnym blasku i piękna niestworzonego 
w jego najwspanialszym promieniowaniu20.

Trony to gorejąca potęga ognia, nieustannie zakotwiczona przy 
Tronie Boga, Stwórcy wszystkiego, do czego zresztą odwołuje się ich 
imię. Ich szlachetność każe pozostawić za sobą wszystko, co niskie 
i upadłe, co przeszkadza w permanentnym zjednoczeniu z Panem. 
Są oni żądni nieustannych nawiedzin Boskości, a choć drżą przed 
obcowaniem z Nią, przecież gorąco jej pragną21. Pragnąc zaś, wcho-
dzą w szczególne relacje, pozwalające na przekazanie im wszelkich 
tajemnic Boga.

Odnośnie do hierarchii drugiej Dionizy określa ich „powinności” 
kierując się głównie nazwami poszczególnych chórów. Ogólnie mó-
wiąc, triada ta odwołuje się do Opatrzności Bożej, obejmującej bez 
wyjątku całe stworzenie.

Panowania przypominają powagę ich autorytetu „i ten piękny 
ordynek, w którym poddają się one wpływowi boskiemu”22.

Imię Zwierzchności oznacza przewyższanie wszelkich material-
nych uwarunkowań, a zatem najwyższe uduchowienie, dzięki któ-
remu mogą one trwać w doskonałym porządku i harmonii, ulegając 

 19 Opis Cherubów Ez 1, 4-11. Warto też zwrócić uwagę, iż ich wyobrażenia na 
Arce Przymierza Świątyni Jerozolimskiej potwierdzały obecność Bożą, trwającą 
pomiędzy ich złączonymi skrzydłami. Por. H. Oleszko, art. cyt., 
 20 Dionizy, O hierarchii, s. 141-142.
 21 Tamże, s. 142.
 22 Tamże, s. 120.
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Bożemu wpływowi, by ich autorytet nie został splamiony żadną 
namiętnością.

Władze, jak podkreśla Dionizy, odwołują się do „męskiej, nie-
zwyciężonej energii”23, która podtrzymuje ich w spełnianiu funkcji.

Prezentacja bardziej szczegółowa pozwala stwierdzić, iż pośredni-
ctwo, przypisywane jako atrybut drugiej hierarchii wypełniane jest 
w Mocy Bożej z mocą istot niebiańskich. Jest to szczególnie ważne dla 
człowieka, bo za pośrednictwem Aniołów ma pewność nieustannej 
opatrznościowej opieki.

Aniołowie z hierarchii trzeciej wykonują Boże polecenia, poddając 
się Jego rozkazom, zgodnie z porządkiem właściwym dla sił wyż-
szych24. Koncentrują one swą uwagę szczególnie na Archaniołach, 
z uwagi na ich „oddalenie” od Bożego oddziaływania. Dzięki temu 
uporządkowaniu wewnętrznemu zgodna z anielska naturą godność 
wysłańca może być realizowana w zgodzie z Wolą Bożą, którą za 
swym pośrednictwem przekazują całej ludzkości. 

W przedstawionej powyżej refleksji angelologicznej na pierwszy 
plan zdaje się wybijać termin „porządek”, „uporządkowanie”. W upo-
rządkowaniu tym zawiera się pewna hierarchizacja. Oto jak ją przed-
stawia autor: „Każdy poszczególny porządek aniołów jest tłumaczem 
i zwiastunem wyższego od niego porządku. Pierwsi roznoszą rozkazy 
bezpośrednie Bóstwa, a drudzy otrzymują je, aby przekazać tym, co 
po nich następują”25.

Dzięki uporządkowaniu i określonej jakości podporządkowa-
nia, Autor omawianego dzieła hierarchię niebiańską postrzega jako 
„naukę i jako działalność”. Aniołowie stosując się o ile możności 
do właściwości boskich odtwarzają przez swoje blaski wyobrażenie 
rzeczy znajdujących się w Bogu”26. 

W przedstawionym powyżej sformułowaniu możemy znaleźć 
odniesienia do prawdopodobnie współczesnej autorowi koncepcji 

 23 Dionizy, O hierarchii, s. 147.
 24 Por. tamże, s. 150.
 25 Tamże, s. 154.
 26 Tamże, s. 132.
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papieża Grzegorza Teologa, postrzegającego Aniołów dwuaspek-
towo: jako przekazujących wieść (stąd Angelus nie jest imieniem 
własnym, jeno funkcją) i jako ukierunkowanie w stronę ludzi (dzia-
łanie, exemplum Aniołowie Stróżowie). Bezpośrednie uczestnictwo 
w niebiańskiej rzeczywistości Boga każe im nieustannie się w Niego 
wpatrywać i upodabniać, a w ten sposób niejako przybliżać rzeczy-
wistość teologalną antropologicznemu wymiarowi życia.

Takie zastrzeżenie wydaje się niezbędne, gdyż nieco dalej pada 
bardziej „scholastycznie” ujęta definicja hierarchii: jest to „pewien 
układ i porządek święty, odbicie piękności niestworzonej, która speł-
nia w swej własnej sferze, zależnie od możności i znajomości, jakie 
jest jej udziałem i stara się upodobnić do swojej zasady pierwotnej”27 
w celu upodobnienia się i zjednoczenia z Bogiem28.

Hierarchiczność życia niebiańskiego pojmowana jako zjednocze-
nie z Bogiem powoduje niezwykły dynamizm i ożywienie każdego 
istniejącego w Bogu stworzenia: stworzenia te mogą się oczyszczać, 
jeszcze bardziej udoskonalać, czyli każdy na swój sposób naśladować 
Boga.

Zwróćmy uwagę, iż w zaprezentowanym przez autora „schemacie 
hierarchicznym” niezwykłą rolę odgrywa dynamizm życia w Bogu, 
dynamizm udzielany innym stworzeniom. Jednocześnie nie spoty-
kamy tu lansowanej przez przekaz homiletyczno-katechetyczny faktu 
doskonałości osoby wchodzącej do uczestnictwa niebiańskiego. Rze-
czywistość udoskonalania zakłada istnienie wcześniejszej niedosko-
nałości i odpowiedni dla każdej osoby kształt jej bytowania. Osiąganie 
Bożej doskonałości i absolutnej czystości, czyli wywyższenie natury, 
ma swój aspekt „formalny”: gdy ktoś na ziemi był człowiekiem, jako 
człowiek realizuje swą wieczność, jeżeli jest Aniołem, czyni to jako 
Anioł.

Zatem nie tylko doskonałość Boga powoduje swoiste „rozwarstwie-
nie”, lecz także natura uczestnika życia wiecznego. Każdemu zresztą, 

 27 Tamże, s. 133.
 28 Por. tamże.
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dodajmy, dana jest Łaska podług jego miary, a miara ta porządkuje 
realizację procesu zbawczego.

Koncepcja autora Hierarchii osadzona jest na pogłębionej analizie 
skrypturystycznej. Nie brak tu „przestrzennego” pojmowania nieba, 
charakterystycznego zresztą zwłaszcza dla Starego Testamentu, stąd 
principium hierarchiczności niebiańskiej zasadza się na „większej” 
lub „mniejszej” odległości od Boga. Hierarchiczny świat opisywany 
przez Dionizego jest doskonały, piękny i niezwykle barwny, obfitu-
jący w elementy kosmologiczne29. Tu wszystko dojrzewa do swojej 
własnej pełni.

Zasadniczym punktem odniesienia były wizje proroka Izajasza 
i uwagi o aniołach zawartych w listach św. Pawła30. Z tego względu 
zasadniczą cechą tej koncepcji jest jej chrystocentryzm, gdyż Chrystus 
jest Panem wszelkiego stworzenia z uwagi na Swą obecność w dzia-
łaniu kreacjonistycznym, jest Tym, co osobiście nawiedził wszelkie 
wymiary egzystencji: nie przestając przebywać w Niebie przybył na 
Ziemię i odwiedził Otchłań.

Jak się wydaje, obraz Dionizego wykazuje też analogie z obrazem 
Edenu. Przed grzechem pierwsi ludzie byli „blisko”, a Bóg się z nimi 
przechadzał po ogrodzie, by po grzechu stać się „dalekimi”, a Bóg 
stawiał przed bramą Raju cheruby z ognistymi mieczami. Podobnie 
jednak, jak w przekazie Poematu Stworzenia czy bardziej precyzyjnie, 
poematu rodzaju ludzkiego, zarówno bliskość jak i dal są pojęciami 
umownymi, mającymi wskazać relację, nie zaś usytuowanie. W takim 
też sensie warto rozumieć traktacie hierarchię anielską. 

Zakończenie 
Z  dzisiejszej perspektywy przedstawione powyżej wczesnośred-
niowieczne próby klasyfikacji nie wydają się już tak przekonujące, 
jak dawniej. Wtedy bowiem, gdy obowiązywało inne postrzeganie 

 29 Por. H. Oleszko, artykuł cytowany
 30 Powiązanie z Apostołem Narodów wydaje się bardzo naturalne z uwagi na 
postać Dionizego Areopagity z Dziejów Apostolskich.
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kosmosu, inna wizja zewnętrznego świata, także Aniołowie pełnili 
role swoistych demiurgów, poruszycieli, zwiastunów…

Nie wiemy, bo Pismo Święte nie prezentuje tej sprawy dokładnie, ile 
jest chórów anielskich. Nie wiemy, bo wiedzieć nie możemy, (a w wy-
miarze soteriologicznym nie musimy), jaka jest ich organizacja. Także 
współczesny kult aniołów niewspółmierny jest średniowiecznemu.

Warto jednak zapoznać się z anonimową koncepcja autora z VI 
stulecia. Jego dzieła, o treści których ledwie tu wspomniano, warte są 
pogłębionej lektury. Bo wszystkie tytuły wchodzące w skład Corpus 
Dionisiacum to dzieła  genialne. Bo każde z nich nieodparcie pobudza 
do fascynacji tym, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Pan przygotował wybranym 
Swoim31.

Streszczenie:
Artykuł dotyczy najpopularniejszej koncepcji angelologicznej, która istniała 
w świadomości teologicznej dla całej epoki średniowiecznej. Koncepcja ta 
była ważna nawet w okresie Soboru Watykańskiego z powodu jej aktualność 
i wierności obrazu biblijnego świata aniołów. 

Summary:
This article above refers the most popular conception of Angelology which 
has been presented in theological consciousness for whole medieval epoch. 
This conception was important even at the Vatican Council period because 
of her actuality and fidelity to the biblical image of the Angels’ world. Such 
a situation seems to be a little strange after all, because real Dionysius (or 
Saint Denis) have written no theological book and has prepared no one 
theological conception, so the Author is simply unknown. In fact, even 
legendary connexions with the first St Paul’s Athenian pupil permitted the 
conception become more important in the Orthodox Theology so far not 
established  Dionysius’ from Paris authorship opened the door to Occidental 
theological mind. In fact, presented conception seems to be very actual from 

 31 Por. 1 Kor 2,9;
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ecumenical point of view, because there are different theological elements 
from the West, Occident and even from Judaism in herself.

Słowa kluczowe: Teologia, Prawosławie, Angelologia, Hierarchiczność.

Keywords: Theology, Orthodox, Angelology, Hierarchy 
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PAPIEŻA FRANCISZKA ROZUMIENIE PRYMATU

Epokowe przełomy zwiastują nadejście nowych czasów. Równocześ-
nie potrzebni są ludzie, którzy zmiany z tym związane z determinacją 
kształtują i im towarzyszą. Takim człowiekiem jest papież Franciszek. 
Treści, które zawierają się w tych stwierdzeniach, prowokując do 
dalszej refleksji, chciałbym tu rozwinąć, uzupełniając je na początek 
o nieco ociężałą wypowiedź doktrynalną: „Władza jurysdykcyjna 
zna stopnie papiestwa i episkopatu. O ile biskupi są w następcami 
apostołów i każdy z nich ma udział w powszechnej władzy biskupiej, 
to papież jest następcą określonego Apostoła, świętego Piotra (…). 
Papieżowi przysługuje pełna władza jurysdykcyjna. Jest on biskupem 
biskupów. Jego władza święceń nie wychodzi jednak poza władzę bi-
skupią. Biskup otrzymuje władzę jurysdykcji wraz z zastrzeżoną mu 
równocześnie władzą święceń”1. W taki oto rzeczowy sposób Michael 
Schmaus (1897-1993), katolicki dogmatyk i doradca soborowy mona-
chijskiego arcybiskupa kardynała Juliusa Döpfnera, opisuje urząd 
biskupi. Schmaus wypowiada swój pogląd na kilka lat przed tym, jak 
ostatni Sobór przedłożył nowe rozumienie urzędu biskupiego oraz 
służby Piotrowej, co w kilkanaście lat później znalazło też swój wyraz 
w zaplanowanej przez Sobór reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

 * Johannes Schelhas (1961) doktoryzował się w 2000 Frankfurt/St. Georgen, w 2011 
habilitacja w Bonn; jest profesorem dogmatyki i historii dogmatów na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu w Trewirze (Trier). Oryginał: Das Primatsverständnis 
des Papstes Franziskus, Catholica 69 (2015) nr 3, s. 170-181.
 1 M. Schmaus, Vom Wesen des Christentums, Ettal3 1954, s. 308.
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Według pewnego teologa między papieżem a biskupami jest więcej 
rzeczy wspólnych niż dzielących. Jakie są to rzeczy? Które należą 
do prerogatyw biskupów, a które do papieża? Od wieczora 13 marca 
2013 (sic!) rozmowa tego teologa z papieżem Franciszkiem na temat 
sposobu sprawowania przez niego nowego urzędu zyskała aktualność, 
jakiej trudno byłoby wcześniej się spodziewać.

Biskup Rzymu
Podczas swojego pierwszego wystąpienia w loggi Bazyliki Świętego 
Piotra Franciszek w zaskakujący sposób mówił o sobie nie jako o pa-
pieżu, ale jako o biskupie Rzymu. We właściwym sobie wyrazistym 
języku, niekiedy drastycznym, stwierdził, że Kościół ciągle ma z bojaź-
nią nasłuchiwać, a odpowiadając latem 2014 na pytanie dziennikarzowi 
powiedział: „Pierwszą służbą Franciszka jest być biskupem Rzymu. 
Wszystkie tytuły papieża: pasterz powszechny, namiestnik Chrystusa 
i tak dalej – nosi on właśnie dlatego, ponieważ jest biskupem Rzymu. 
Jest to decyzja w związku z prymatem, konsekwencja prymatu Piotra. 
Jeśli papież zechciałby rano być biskupem Tivoli, oczywiście wów-
czas, przepędzono by mnie”2. Tivoli jest nieobsadzonym biskupstwem 
w pobliżu Rzymu. Biskup Rzymu powinien być radosny, cierpliwy 
i niezłomny3, aby urbi et orbi, miastu Rzymowi i kręgowi ziemi, prze-
powiadać Ewangelię. Inne tytuły i predykaty są podporządkowane 
urzędowi biskupa Rzymu, przy czym należy podkreślić ten szczególny: 
servus servorum Dei. Piastujący ten urząd podejmuje wysiłki, aby ten 
tytuł właściwie odpowiadał duchowi wspólnoty Jezusa.

Biskup Rzymu a ekumenia
Istota misji papieża, gdy idzie o  jego biskupią służbę w Rzymie, 
sprowadza się przede wszystkim do ekumenii. Ową ekumeniczną 

 2 Jest to odpowiedź papieża Franciszka na pytanie dziennikarza rzymskiego 
dziennika „Il Messaggerio” (z czerwca 2014): „Dlaczego Wasza Świątobliwość od 
początku podkreślał funkcję biskupa Rzymu?”, OR(D) 44 (2014) nr 32/33 z 8 VIII 2014, 
s. 11n.
 3 Por. Papież Franciszek, Adhortacji apostolska Evangelii gaudium, nr 110.
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orientację następcy Piotra należy wyjaśnić w dwóch węzłowych punk-
tach związanych ze stosunkami międzywyznaniowymi.

Koncentracja urzędu papieskiego rozumianego jako biskupa 
Rzymu umożliwia stymulację eklezjalnego dialogu „w prawdzie 
i w miłości”4  z Kościołami prawosławnymi w „duchowej radości”. 
Spotkanie „biskupów Kościoła Rzymu i Konstantynopola, założonych 
przez Piotra i Andrzeja – Apostołów-braci” – jak to się zwykło ofi-
cjalnie określać – nadaje ruchowi ekumenicznemu wymowny wyraz. 
Wspólna deklaracja papieża Franciszka i ekumenicznego patriarchy 
Bartłomieja I z Konstantynopola podpisana w Jeruzalem 25 maja 2014 
podkreśla, że „właściwy dialog” pomyślany jest jako „pogłębianie 
własnego rozumienia całej prawdy, którą Chrystus ofiarował swojemu 
Kościołowi”. Jest to „prawda, w którą wsłuchani poddajemy ciągłej 
refleksji postępując za natchnieniami Ducha Świętego”. Biskup Koś-
cioła Rzymu i biskup Kościoła Konstantynopola deklarują wspólne 
poszukiwanie Jezusa Chrystusa, którego ekumenicznym celem jest 
dialog dwóch sakramentalnie ukonstytuowanych Kościołów, nie 
rezygnując przy tym z osiągnięcia widzialnej jedności. Widzialna 
jedność jest darem Ducha Świętego; teologicznie określa się ją jako 
„jedność w uprawnionej różnorodności”. Obydwaj biskupi wyrażają 
przekonanie, że „przez wymianę darów i pod kierownictwem Du-
cha Świętego” istnieje wspólna droga, która te dwa złączone w wie-
rze, a więc w tym, co konieczne5, Kościoły doprowadzi do „pełnej 
wspólnoty”.

Kiedy pielgrzym z Rzymu, kierując się do pielgrzymów z Konstan-
tynopola (Jeruzalem, maj 2014) odniósł się do współczesnej6 wykładni 
perykopy o pustym grobie Jezusa, uważni obserwatorzy odnotowali, 
że Papież – wbrew oczekiwaniom wielu – nie interpretował słów 

 4 Papież Franciszek, Apostolische Reise Seiner Heiligkeit (…) ins Heilige Land: 
Predigten, Ansprachen und Grussworte. 24.-26. Mai 2014. Hg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2014 (VAp5 197). Odwołania do obecności na 
stronach umieszczone są w nawiasach.
 5 Por. DE 4; KDK 92.
 6 Por. KO 12, gdzie sformułowany jest dezyderat obowiązującej wykładni Pisma 
Świętego.



Johannes Schelhas*

| 198 |

o skale – owych kluczowych słów, będących do dzisiaj podstawą obrazu 
Piotra i jego pozycji w Kościele katolickim (por. Mt 16,18n). Według 
papieża Franciszka Piotr jest świadkiem Zmartwychwstania – „serca 
chrześcijańskiej nowiny”. Na tej prawdzie wspiera się wiara. Nie tylko 
obydwaj biskupi, ale „każdy ochrzczony w Chrystusie” jest człowiekiem 
„zmartwychwstania, a nie śmierci”. „Troski naszych Kościołów i całego 
świata” (muszą ukierunkować każdego biskupa „na światło poranka 
wielkanocnego”. Ekumenia z Kościołami prawosławnymi wymaga – 
zdaniem papieża Franciszka – zapału, cierpliwości i wiary. Realistycz-
nie, ale i z nadzieją przeciwną rezygnacji i niewierze ocenia: „Jesteśmy 
świadomi, że należy pokonać wiele jeszcze dalszych (sic) przeszkód, by 
osiągnąć pełną wspólnotę, która swój wyraz znajdzie w jednej Uczcie 
eucharystycznej, której niecierpliwie wyglądamy: jednak nie możemy 
bać się sporów i powodować paraliż w naszym podążania do przodu”. 
Biskup Rzymu w ekumenii wspólnego świadectwa, przynoszącej owoce 
na fundamencie modlitwy o jedność wierzących (por. J 17,21), widzi 
możliwość osiągnięcia pełnej wspólnoty eklezjalnej między Kościołem 
Rzymu a Kościołami prawosławnymi.

Tymczasem gdy idzie o wspólnoty chrześcijańskie zrodzone z Re-
formacji i późniejszych podziałów Kościoła, papież Franciszek kon-
centruje się na obowiązujących przekonaniach, z uwzględnieniem 
hierarchii prawd7, by „szybko osiągnąć wspólną formę przepowia-
dania służby i świadectwa” (EG 246). Z rzadką otwartością kieruje 
się papież Franciszek do chrześcijan ewangelikalnych i zielonoświąt-
kowców. Podczas prywatnej wizyty w gminie zielonoświątkowej 
w Caserta (lipiec 2014) konstatuje niezależnie od podziałów: „Duch 
Święty sprawia ‘różnorodność’ w Kościele (…). Ale oprócz tego Duch 
Święty sprawia też jedność, tak że Kościół jest jeden w wielości. Dzięki 
Duchowi Świętemu jest on (…) ‘pojednaną wielością’. Sprawia On 
obydwie. Sprawia wielość darów duchowych oraz harmonię tych 
darów. (…) Duch Święty nie sprawia jednostajności”8. Jego działa-

 7 Por. DE 11.
 8 Przemówienie papieża Franciszka z  okazji spotkania z  pastorem Gio-
vanni Traettino we Wspólnocie Zielonoświątkowców w  Caserta 28.07.2014,  
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nia dają biskupom przebudzenie i umożliwiają wspieranie różnych 
charyzmatów wśród wiernych.

Powodzenie ewangelizacji świata może dokonać się jedynie dzięki 
współdziałaniu możliwie największej grupy chrześcijan (nie tylko 
rzymskich katolików) podążających w dziele Jezusa z powodu Jego 
zbawczej miłości. Papież Franciszek zwraca się do każdego, kto głosi 
Ewangelię, chcąc obudzić większe zaangażowanie: „Nie można wy-
trwać w ewangelizacji pełnej zapału, jeśli nie jest się przekonanym 
na podstawie doświadczenia, że to nie to samo: poznać Jezusa lub nie 
znać Go; że to nie jest to samo: podążać z Nim lub kroczyć po oma-
cku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego 
słowo” (EG, 266). Osobisty wkład wierzących z powodu spotkania 
z Jezusem Chrystusem odmienia oblicze ziemi. W ocenie wierzących 
papież Franciszek uważa się za ekumenicznego inspiratora.

Obecne zaangażowanie ekumeniczne chrześcijan w bezkrwawym 
męczeństwie codzienności obejmuje też zwrócenie się do wszystkich lu-
dzi dobrej woli, obejmuje wkład na rzecz pokoju, sprawiedliwości, walki 
z głodem, biedą i społecznym uciskiem w świecie jak również „efek-
tywny dialog z judaizmem, islamem i innymi tradycjami religijnymi”.

W podsumowaniu można powiedzieć, że papież Franciszek drogę 
Kościoła ku jedności, choć bardzo zróżnicowaną i obliczoną na dłuż-
szy czas, widzi w klarownych konturach. Krzesze bodźce, aby lud 
Boży – w świecie ciemności, w półmroku czy w przesłoniętym świetle 
Boga –  „w Kościele” i „wokół Kościoła”9 tętnił i mógł otwarcie kro-
czyć śladami Chrystusa (por. 1 P 2, 21). Koncentracja na urzędzie 
biskupa Rzymu czyni ekumeniczną przestrzeń bardzo rozległą, obej-
mującą dziś wiele innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ta 
przestrzeń kształtowana jest w rozmaitych dialogach, które w odpo-
wiedzialności wobec wspólnego poznawania prawdy, poprzez ewan-
gelizację urzeczywistniają widzialną jedność wierzących.

<http:w2.vatican.va/kontent/Francesco/de/speeches/2014/july/documents/papa-
-francesco_20140728caserta-pastore-traettino.html, 2f.> (dostęp: 09.04.2015).
 9 G. Greshake, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg i. Br. 2007, 
s. 406.
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Biskup Rzymu a Kościół rzymsko-katolicki w świecie

Społeczność Jezusa ma do dyspozycji wiele kryteriów w doborze 
zadań apostolskich. Kryteria te winien uwzględniać przełożony, 
przydzielając konkretne zadania swoim podwładnym. Św. Ignacy 
Loyola daje w związku z tym wytycznę: „Przydzielając komuś misję, 
należy mieć na uwadze podstawową regułę: wola pełnienia najwięk-
szej służby Bożej oraz największego dobra powszechnego; wydaje 
się, że w tak ogromnej winnicy Chrystusa, naszego Pana, należy 
wybrać na podobnych warunkach (…) część z tego, co jest najbardziej 
potrzebne”10. Kiedy papież Franciszek został wybrany na biskupa 
Rzymu, w Kościele dały o sobie znać – ujmując rzecz skrótowo – 
niepokojące zjawiska: egoizm Kościoła, zanikająca akceptacja jego 
nauczania wśród ochrzczonych, rzymski centralizm – wszystko to 
wiązało się z niewydolnością skuteczności Kurii Rzymskiej i braku 
należytego rozpędu gdy idzie o ewangelizację o zasięgu światowym, 
stanowiąc główną przeszkodę w rozwoju sił duchowych Kościoła 
w wielu częściach świata. W duchu kolegialności i synodalności, 
w postawie pokory i modlitwy papież Franciszek podjął się zadania 
uzdrowienia sytuacji i przezwyciężenia braków. Nawiasem mówiąc 
podobnie czyni on z regułą swojego zakonu.

Już jako arcybiskupa Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio SJ po-
ruszała troska o żywotność Kościoła we wszystkich jego członkach. 
W dokumencie końcowym V Zgromadzenia Ogólnego Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, pod którym widnieje podpis kar-
dynała Bergoglio11, stwierdza się niezgodność między wiarą a ży-
ciem w praktyce duszpasterskiej. Dokument z Aparecida domaga się 
wzmocnienia w Kościele czterech elementów. Są nimi: (a) doświadcze-
nie religijne, (b) życie wspólnotowe, (c) formacja biblijno-teologiczna 

 10 Ignatius von Loyola, Gründungstexte der Gesellschaft Jesu, tłum. P. Knauer, 
Würzburg 1998 (Deutsche Werkausgabe 2), s. 762. 
 11 Por. W. Kasper, Papst Franziskus – Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe. 
Theologische Wurzeln und pastorale Perspektiven, Stuttgart 2015, s. 95. Polskie 
tłum.: Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości. Korzenie teologiczne i per-
spektywy duszpasterskie, tłum. Michał Tadeusz Szwemin, Warszawa 2015 (uwaga 
tłum.).
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oraz (d) zaangażowanie misyjne całej gminy12. Co w roku 2007 oka-
zało się słuszne dla konkretnego regionu w celu przebudzenia tam 
Kościoła, okazało się też konieczne dla Kościoła na wszystkich kon-
tynentach. Kościół we wszystkich swych członkach potrzebuje dziś 
przebudzenia, powstania i pójścia śladami Jezusa. „On pozwala nam 
podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy 
nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość” – napisał papież 
Franciszek w Evangelii Gaudium, dopowiadając z wiarą: „Nic nie 
może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód” (EG 
3). Aby tak się stało, świadectwo wiary musi „wszystkim wiernym 
pomóc w ‘osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem’, w głębszym 
i bardziej intensywnym doświadczeniu religijnym, w przepowiadaniu 
kerygmatycznym oraz w osobistym świadectwie tych, którzy prze-
powiadają Ewangelię. Wszystko to ma doprowadzić do osobistego 
nawrócenia i głębokiej przemiany życia”13. Ów element doświadcze-
nia wskazany przez dokument z Aparecida jest do zaakceptowania 
przez ewangelików i zielonoświątkowców. Wyraźną analogię do po-
wyższej wypowiedzi znajdujemy w Evangelii gaudium (nr 3). Papież 
Franciszek poszukuje dróg Chrystusa w powołaniu poszczególnych 
osób, pozwala poszukiwać innych, nowych dróg w urzeczywistnia-
niu kolegialności i razem z ludem Bożym podąża nimi, stawiając 
Ewangelię na świeczniku i czyniąc ją solą ziemi. W tym wszystkim 
biskup Rzymu urzeczywistnia dziś prymat Piotra. W zrozumieniu 
jego postępowania konieczna jest znajomość dokumentu biskupów 
latynoamerykańskich; wniknięcie we Franciszkowe rozumienie pry-
matu po prostu domaga się lektury dokumentu z Aparecida14.

Nie zagłębiając się w specyficznie dogmatyczne i duszpasterskie za-
gadnienia związane z małżeństwem i rodziną, które były przedmiotem 

 12 Por. Aparecida 2007, Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats 
von Lateinamerika und der Karbik, 13-31. Mai 2007, Hg. v. Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn 2007 (SWK 41), Nr. 226.
 13 Tamże, nr 226.
 14 Por. N. Arntz, Pastorale Umkehr. Das Programm des Franziskus-Pontifikats, 
Vortrag am 9. Oktober 2013: <http:wirsindkirche.de/files/2102_GR_Arntz_Pasto-
rale_Umkehr.pdf, 9> (dostęp: 09.04.2015).
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zainteresowania Nadzwyczajnego Synodu Biskupów 2014, chciałbym 
odnieść się do idei kolegialności i synodalności realizowanych z bi-
skupem Rzymu i pod biskupem Rzymu. Stosunek synodu biskupów 
czy biskupów do papieża wyraził papież Franciszek zwięzłą formułą: 
cum Petro et sub Petro15. Kolegialność i synodalność biskupów, zgod-
nie z tym, co wcześniej powiedziano, ma swe źródło we wzajemnych 
oddziaływaniach, jakie wynikają z wielkich wyzwań o charakterze re-
gionalnym czy kontynentalnym, z konieczności angażując dla swych 
rozwiązań cały Kościół. Co jest do zrobienia, w nieubłagalny sposób 
domaga się szybkiej realizacji. W taki oto sposób papież Franciszek 
uzasadnia swój ciągły niepokój o Kościół i gorliwy zapał, jaki towa-
rzyszy jego troskom. Nie znosi zwłoki, którą ma za dzieło szatana. 
Kolegialność i synodalność biskupów jest równocześnie życzeniem 
Soboru Watykańskiego II: Franciszek jako biskup Rzymu domaga się 
„kolegialnego charakteru i natury episkopatu”16, aby zgodnie z tą za-
sadą kolegialnie i synodalnie nieść posługę Kościoła ludowi Bożemu. 
Sformułowanie Soboru waloryzuje owo cum Petro. Jak biskup Rzymu 
z (cum) całym ludem Bożym w Kościele rzymsko-katolickim i poza 
nim działa, tak też czyni każdy biskup w swoim lokalnym Kościele. 
Co we własnej mierze realizują biskupi i Kościoły lokalne, urzeczy-
wistnia biskup Rzymu wobec całego Kościoła w świecie. Dokument 
z Aparecida przynosi konstatację: „Lud Boży zorganizowany jest 
jako wspólnota Kościołów lokalnych. Dzięki tym Wspólnotom różne 
kultury pozostają we wzajemnej wymianie. W ten sposób biskupi 
i Kościoły lokalne zaznaczają swą troskę o wszystkie Kościoły”17. 
Oznacza to, że duchowa wymiana, jaka się dokonuje między Kościo-
łami lokalnymi oraz wymiana między kulturami możliwa jest tylko 
z czynnym udziałem papieża18.

 15 Przemówienie papieża Franciszka na zakończenie III Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Synodu Biskupów (18.X.2014); Aparecida 2007 (przyp. 12), nr 181 (z odwołaniem 
do Jana Pawła II); zob. też KK, 13; 23).
 16 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 22.
 17 Aparecida 2007 (przyp. 12), nr 182.
 18 Por. tamże, nr 181.
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Biskup Rzymu ocenia Synod Biskupów 2014 jako wspólną 
drogę przebytą przez pasterzy z całego świata: „Mogę spokojnie 
powiedzieć, że w duchu kolegialności i synodalności przeżyliśmy 
prawdziwie doświadczenie ‘synodu’: solidarnej drogi, ‘wspólnego 
pielgrzymowania’”19. Następnie papież Franciszek omawia specificum 
synodalnej i kolegialnej drogi Kościoła, traktując zresztą te określe-
nia jako w gruncie rzeczy synonimy. „A ponieważ była to ‘droga’, 
to podobnie jak na każdej drodze były momenty szybkiego marszu, 
jakby pragnienie pokonania czasu i jak najszybszego osiągnięcia celu. 
Były też chwile zmęczenia, jakby chciało się powiedzieć: dość. Były 
też inne chwile: entuzjazmu i zapału. Były chwile głębokiego pocie-
szenia, kiedy słuchaliśmy świadectw prawdziwych pasterzy, którzy 
roztropnie biorą sobie do serca radości i łzy swoich wiernych. (por. J 10 
oraz kan. 375, kan. 386, kan. 387). (…) A ponieważ była to droga ludzi 
wraz z chwilami pocieszenia były też chwile przygnębienia, napięć 
i pokus”. Doświadczanie – w wierze – kolegialności w Kościele za-
pewnił ostatni Synod całemu ludowi Bożemu. Co artykułują ojcowie 
synodalni odnośnie małżeństwa i rodziny, mutatis mutandis uchodzi 
za głos samego Synodu: dyskusje nie są celem samym w sobie, lecz 
w nich manifestuje się głos Ducha Bożego w Kościołach lokalnych. 
Dlatego wspólnota synodalna potrzebuje wytrwałości i cierpliwości. 
„Podczas tej drogi, która niekiedy jest ścieżką na wyżynach, z trudami 
i upadkami, zawsze obecny jest i towarzyszy nam Bóg”20. Wydarzenie 
synodalne – ów proces będący wspólną drogę biskupów złączonych 
w kolegium biskupów z biskupem Rzymu, papież Franciszek uzasad-
nia także autorytetem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983. Kanony 
kodeksowe można rozumieć w odniesieniu do sub Petro, jeśli zauważy 
się, że implikują one pierwszeństwo biskupa wobec ludu Bożego oraz 
sytuują wyżej pozycję biskupa Rzymu nad innych biskupów (kan. 
375 § 2). Jeśli więc papież Franciszek, wskazując na Jezusa Chrystusa 

 19 Przemówienie papieża Franciszka (przyp. 15). Następujący cytat tamże.
 20 „Kościół Chrystusa jest domem, który dla wszystkich jest otwarty”. Przesłanie III 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów do ludu Bożego (18 października 
2014), przyp. 15.
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jako dobrego pasterza, odwołuje się do słuchania i do biskupów, 
uzasadniając to trzema kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, 
to nadaje tym kanonom interpretację teologiczną, która wychodzi 
poza ich sens wyrazowy. Ta łagodna i intuicyjna interpretacja, by 
tak rzec w duchu chrystologiczno-pneumatologicznym, znajduje swą 
podstawę w dokumencie z Aparecida21. Następnie można ją oprzeć na 
stwierdzeniu Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele 
Christus Dominus, gdzie jest mowa, że biskupi mają być sługami 
swych wiernych i ich znać22, tak i papież ma zachować podobną 
postawę względem biskupów. Papież musi zatem być słuchaczem 
słowa, jaki dochodzi z Kościołów lokalnych. Posłuszeństwo biskupa 
Rzymu wobec innych biskupów jest istotnym elementem jego władzy 
prymacjalnej. To posłuszeństwo stanowi kryterium dogmatyczno-
-teologicznego rozumienia prymatu.

Z doświadczeniem synodu, drogi czy wspólnego pielgrzymowa-
nia łączy papież Franciszek ciągłą reformę Kościoła, od której nie 
może uchylić się ani jego Głowa czy członkowie kolegium biskupów, 
ani jakikolwiek inny członek Kościoła, najbardziej zaś jednak sama 
Kuria rzymska. Dogmatyczno-teologiczną intencję reformy Kurii 
wyprowadza obecny biskup Rzymu z charakteru Kościoła, który jest 
narzędziem23: „Ten cel, jaki trzeba osiągnąć, zawsze wymaga większej 
harmonii w pracy różnych dykasterii i biur, aby umożliwić większą 
skuteczność współpracy przy całkowitej przejrzystości, która buduje 
prawdziwą synodalność i kolegialność. Reforma nie jest celem samym 
w sobie, lecz środkiem dla zapewnienia bardziej wyrazistego świade-
ctwa chrześcijańskiego; dla skuteczniejszego wspierania dzieła ewan-

 21 Por. Aparecida 2007 (przyp. 12), nr 181.
 22 DB nr 16: „W wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza niech biskupi będą 
pośród swoich jako ci, co usługują, niech będą dobrymi pasterzami, znającymi swe 
owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości 
i troski względem wszystkich, tak że ich władzy pochodzącej od Boga wszyscy się 
z wdzięcznością poddają. Całą rodzinę swej trzody niech tak skupiają i urabiają, 
by wszyscy, świadomi swych obowiązków, żyli i działali we wspólnocie miłości”.
 23 Por. wypowiedzi na temat tych narzędzi Kościoła: (a) zgodnie ze słowem i sensem: 
KK, nr 1 („instrumentum”); (b) zgodnie z sensem: DM, nr 1, 2-3, 5.
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gelizacji; dla bardziej owocnego wspierania ducha ekumenicznego; 
dla krzesania bardziej konstruktywnego dialogu ze wszystkimi”24.  
Częste uciekanie się papieża Franciszka do stosowania (gramatycz-
nego) stopnia wyższego, pozwala mu wyrazić (jak choćby dosłownie 
na Konsystorzu 2015) prawdę, że Kościół na tej drodze za każdym 
razem lepiej wypełni swą kompleksową misję, zapewniając jej większą 
wiarygodność w świecie.

Podsumowując można powiedzieć: pierwszeństwo biskupa Rzymu 
zapewnia sprawującemu urząd Piotrowy nie tylko kolegialny i sy-
nodalny kontakt z innym biskupami oraz z całym ludem Bożym. 
Kolegialność i synodalność, będące w służbie bardziej skutecznej 
ewangelizacji, są esencjalnie włączone w prymat biskupa Rzymu. 
Rodzi to dalsze implikacje praktyczne: otóż papież Franciszek spra-
wuje posługę Piotrową w celu głoszenia Ewangelii z uwzględnieniem 
innych biskupów i całego ludu Bożego rozsianego po wszystkich 
diecezjach świata communio consensu – jak to ujmuje Sobór Waty-
kański II – a więc „za obopólną zgodą”25. Szczególna pozycja biskupa 
Rzymu wobec innych biskupów i pozostałej reszty ludu Bożego urze-
czywistnia się w radykalności jego posługi. Ostatecznie zaprojekto-
wana przez papieża Franciszka śmiała i zdecydowana reforma Kurii 
rzymskiej uznana być musi za eklezjalny „znak czasu”. Zarówno ten 
znak czasu, jak i wiele innych, rzeczywiście staną się – w teologicz-
nym sensie – godnymi tego miana, jeśli ich realizacja dokona się 

 24 OR(D) 45 (2015), nr 8 z 20 II 2015, 3.
 25 Sformułowanie pochodzi z DE, nr 14, gdzie znalazło zastosowanie ze względu 
na wspólną drogę Kościoła Rzymu z później dopiero odłączonymi Kościołami 
wschodnimi. Tłumaczenie wyrażenia, które przedłożyli K. Rahner, H. Vorgrimler, 
Kleines Konzilskompendium, Freiburg i. Br. 200835, s. 242, okazało się niezbyt jasne: 
rozumienie owego: „za powszechną zgodą” Stolicy Świętej wydaje się być w tym 
tłumaczeniu tekstów soborowych raczej słabe. Nowe tłumaczenie: Die Dokumente 
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen, Lat.-dt. 
Studienausgabe, hg. v. P. Hünermann, Freiburg i. Br. 20062 (HThKVatII, 1), s. 230, 
właściwie oddaje: „communi consensu“ przez: „za obopólną zgodą“. Tekst soborowy 
mówi: Stolica Święta „za obopólną zgodą“ miarkowała (strony), gdy powstawały 
różnice poglądów odnośnie wiary czy dyscypliny między złączonymi Kościołami 
Wschodu i Zachodu.
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„w świetle Ewangelii”26. Pracę w tym kierunku zainicjował właśnie 
biskup Rzymu. Przeprowadzenie reformy Kurii jest znakiem prymatu 
papieża Franciszka na drodze, po której podąża Kościół.

Biskup Rzymu a biskup Kościoła lokalnego
Między Głową kolegium biskupów, papieżem, a każdym poszcze-
gólnym biskupem istnieją wzajemne sakramentalno-jurydyczne sto-
sunki. W służbie ludu Bożego papież Franciszek ma własną miarę tych 
stosunków. Wybiera najbardziej rozległy horyzont ludu, aby następnie 
określić służbę biskupią: „Zadaniem papieża jest (…) zagwarantować 
jedność Kościoła. Jest to zadanie, które ma przypominać, że pierw-
szym obowiązkiem pasterzy jest karmić owce (…), które powierzył 
im Pan oraz po ojcowsku szukać, z miłosierdziem i bez fałszywego 
strachu, zaginionych owiec (…): poszukiwać tych, które odeszły”. 
A w odniesieniu do ludu jako całości dodaje: „Zadaniem papieża jest 
przypominanie wszystkim, że autorytet w Kościele jest służbą. (…) 
Papież jest (…) ‘najwyższym sługą’, servus servorum Dei, gwarantem 
bezpieczeństwa i zgodności Kościoła z wolą Boga, z Ewangelią Chry-
stusa i z Tradycją Kościoła. Musi on zrezygnować z własnej samowoli, 
gdy równocześnie – z woli samego Chrystusa – ‘jest najwyższym 
pasterzem i nauczycielem wiernych’ (kan. 749) i ‘w Kościele sprawuje 
najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną’ (por. 
kan. 331)”27. Stanowi to wyraźną wypowiedź dogmatyczną co do ro-
zumienia przez Franciszka prymatu biskupa Rzymu w perspektywie 
zarządzanej przez biskupów communio Ecclesiarum; stanowi wypo-
wiedź opartą o zasadę sub Petro. Biskup rzymski jest pierwszym dusz-
pasterzem ludu Bożego28, a tym samym pierwszym duszpasterzem 
biskupów. Na mocy swojego urzędu jest równocześnie gwarantem 
jedności i wspólnoty w Kościele. To on w Kościele animuje sposób 
rozumienia idei sprawiedliwości i miłosierdzia. Wielkość biskupa 
Rzymu tkwi w jego „służebnej służbie”.

 26 Por. KDK 4: „znaki czasu” wymagają wyjaśnienia „w świetle Ewangelii”. 
 27 Przemówienie papieża Franciszka (przyp. 15), s. 180-182.
 28 Por. DB, nr 2.
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Zalecenia, które biskup Rzymu kieruje do biskupów w odniesieniu 
do ich diecezji, sam urzeczywistnia w odniesieniu do całego świata: 
pragnie zapewnić wszelką różnorodność, która byłaby odzwiercied-
leniem miłości Chrystusa do wspólnoty, do jedności. „W Kościele 
każde pierwszeństwo ma swój początek w miłości, musi być reali-
zowane w miłości i miłość uznawać za swój cel”29. Przez pryzmat 
duchowego światła oświetlającego osobę ludzką papież Franciszek 
kontynuuje swoją myśl: „Także w tym Kościół rzymski ma odgry-
wać pierwszorzędną rolę: Jak w miłości posiada pierwszeństwo, tak 
każdy Kościół lokalny jest powołany do pierwszeństwa w miłości”. 
Sprawowanie urzędu biskupa sprowadza zatem do przewodniczenia 
w miłości; święcenia biskupie pozostają w służbie miłości.

Należy stwierdzić: służba biskupa w swej sakramentalnej istocie 
jest odwzorowaniem tej miłości, jaką ma Chrystus do Kościoła. Służba 
ta jest zatem zrównana w gruncie rzeczy z małżeństwem (por. Ef 5,32). 
Biskup Rzymu urzeczywistnia swój obraz i przedstawicielstwo wobec 
całego Kościoła na ziemi. Jest to szczególny sposób służby biskupiej. 
Ponieważ tego rodzaju odpowiedzialność przysługuje tylko biskupowi 
Rzymu, stanowi integralny składnik prymatu oraz służby Piotra 
w Kościele. Ewangeliczna interpretacja, sakramentalno-hierarchiczna 
natura władzy w Kościele oraz koordynowanie zadań nad całym 
Kościołem są dalszymi elementami, właściwymi biskupowi Rzymu 
jako podmiotowi prymatu Piotra. Kolegialny sposób sprawowania 
prymatu przez papieża Franciszka jest miarą koniecznej „wspólnoty 
hierarchicznej”30, co wzajemnemu słuchaniu, wspólnym poszuki-
waniom i odkryciom zapewnia właściwą przestrzeń. Współczesne 
społeczeństwo zachodnie określa to mianem „płaskiej hierarchii” co 
jednak nie powinno być utożsamiane ze słabą hierarchią.

Papież a zmysł wiary całego ludu Bożego
Lud Boży w  całej swej różnorodności na mocy chrztu jest podmio-
tem troski o pomyślność – doczesną i wieczną, co zresztą papieżowi 

 29 OR(D) 45 (2015) nr 8 z 20 II 2015, s. 7
 30 KDK, nr 22.
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Franciszkowi mocno leży na sercu w odniesieniu do każdego czło-
wieka. Biskup Rzymu musi być świadomy czego i w jaki sposób 
doznaje lud Boży. Tylko wtedy będzie „gwarantem dla wszystkich 
i poręczycielem wiary”31. Dokonuje tego w „służebnej służbie”, w któ-
rej widzieć należy teologiczny habitus jego osoby.

Prerogatywa biskupa Rzymu, by służyć wszystkim, odnosi się 
także do innych biskupów, jednak należałoby ją ujmować jeszcze 
bardziej uniwersalnie.

Swe rozumienie związku biskupa i ludu Bożego, wyrażonego też 
związkiem każdego biskupa do swojej diecezji, papież Franciszek 
wyjaśnia w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium: „Biskup zawsze 
powinien budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, 
dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wie-
rzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4,32). Dlatego 
niekiedy stanie z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję 
ludu, innym razem zwyczajnie stanie pośród wszystkich ze swą prostą 
i miłosierną bliskością, a w pewnych okolicznościach powinien iść 
za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim 
dlatego, że sama owczarnia ma swój węch, aby rozpoznać nowe drogi. 
W swojej misji krzewienia komunii dynamicznej, otwartej i misyj-
nej powinien pobudzać i starać się o dojrzałość form uczestnictwa, 
proponowanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz innych form 
dialogu duszpasterskiego, pragnąć słuchać wszystkich, a nie tylko 
niektórych, zawsze gotowych prawić mu komplementy” (EG 31).

Obecny biskup Rzymu swą służbę Piotra realizuje z dużą duszpa-
sterską elastycznością. Jest ona reakcją na powszechną dziś nieprze-
widywalność w świecie i w Kościele. Takiej samej elastyczności żąda 
się obecnie od biskupów. Papież Franciszek w swej biskupiej służbie 
dla miasta Rzymu i całego kręgu ziemi mocno zabiega o doczesne 
dobro oraz zbawienie wieczne całego ludu Bożego, raczej pośrednio 
odwołując się przy tym do teologicznej „słuszności”, która przecież 
nie może tracić z oczu  wszelkich niedostatków, nędzarzy, lekcewa-
żonych czy wreszcie nadzwyczajnych wydarzeń. W obrazowy sposób 

 31 Papież Franciszek w słowie powitalnym z okazji otwarcia (przyp. 15), 82.
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przedstawia to idea pasterza. Ciągłe akcentowanie przez Franciszka 
konieczności podążania cum Petro nierozdzielnie łączy się z sub Petro.

Widzące oczy papieża Franciszka z wdzięcznością dostrzegają 
obecność różnych charyzmatów w ludzie Bożym. Wszystkie cha-
ryzmaty wiary należy oceniać pod kątem ich przydatności dla 
Kościoła32. Odnosząc się do synodalnej drogi Kościoła oraz do cha-
ryzmatów wśród zgromadzonych na Synodzie Biskupów 2014, papież 
Franciszek konkluduje: „A kiedy Kościół, w różnych swoich chary-
zmatach wyraża się w komunii, nie może się mylić: to jest piękno 
i moc sensus fidei, tego nadprzyrodzonego zmysłu wiary, który jest 
dany przez Ducha Świętego, abyśmy razem mogli wszyscy wejść 
w istotę Ewangelii i nauczyć się naśladować Jezusa w naszym życiu. 
Nie powinno to być postrzegane jako motyw zamętu i trudności.”33.

Oto przybyły z Ameryki Łacińskiej biskup Rzymu mówi o „zwy-
czajnej” pobożności ludu Bożego. Ewangelizacyjna siła pobożności 
ludowej jest zdaniem papieża Franciszka stymulatorem sensus fidei. 
Taka duchowość „nie jest pozbawiona treści, lecz ją odkrywa i wy-
raża bardziej za pośrednictwem symboli niż rozumu praktycznego, 
a w akcie wiary podkreśla bardziej credere in Deum niż credere Deum” 
(EG 124). Odnośnie dogmatu i duszpasterstwa papież Franciszek 
w równym stopniu podejmuje teologiczne co i praktyczne zastoso-
wanie pobożności ludowej. Grupa uniwersyteckich dogmatyków nie 
wychodzi poza tę materię.

Podsumowując, można powiedzieć, że biskup Rzymu urzeczy-
wistnia sprawowanie prymatu Piotra przez budzenie zmysłu wiary 
wszystkich; słucha wszystkich, a po dojrzałym rozróżnieniu Ducha, 
akceptuje. Papież daje gwarancję wzrostu i aggiornamento sensus 
fidei w ludzie jedynego Boga.

Refleksje końcowe
Na zakończenie tych wywodów niech posłuży myśl pochodząca 

z pracy Glaubensparadoxe (Paradoksy wiary) francuskiego jezuity 

 32 Por. KL 11: „świadomie, czynnie i owocnie”.
 33 Przemówienie papieża Franciszka (przyp. 15), 180; KK, nr 12; por. nr 35; DK nr 9.
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i późniejszego kardynała Henri de Lubac (1896-1991): „Wszelkie for-
muły, wszelkie środki ostrożności, jakie można tylko zastosować 
w obronie ortodoksji czy wreszcie wszelkie skrupuły oraz wszelkie 
bariery mogą okazać się bezsilne, by zachować czystość wiary. Je-
śli brakuje ducha, dogmat jest tylko mitem, zaś Kościół jest tylko 
partią”34. Teologiczny ogląd z wiarą i rozumnie ukazuje oczywistość 
nader kąśliwych słów de Lubac, gdy mówi on o Duchu, który w Koś-
ciele i teologii nie zajmuje miejsca ponad literą. Teologiczny ogląd 
z wiarą i rozumnie ukazuje oczywistość klarownych słów i odważ-
nych czynów sprawującego władzę prymacjalną, papieża Franciszka, 
którego celem jest wyniesienie i waloryzacja całego ludu Bożego na 
jego drogach.

tłum. Rafał J. Kupiszewski

 34 H. de Lubac, Glaubensparadoxe, Freiburg i. Br. 20052, s. 12.
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MIŁOSIERDZIE W PRAWIE KOŚCIOŁA

Zagadnienie sprawiedliwości pojawiło się ponownie na rzymskim 
Synodzie Biskupów poświęconym rodzinie w 2015 r. w związku 
z problemem osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. 
Powstało pytanie: jak w praktyce należy stosować obowiązującą na-
ukę Kościoła, aby była ona sprawiedliwa i jednocześnie słuszna oraz 
sprawiedliwa, ale i miłosierna? Na ten ważny pod wieloma względami 
temat, chciałbym przedłożyć pewne refleksje, nie tracąc z oka teolo-
gicznie zasadniczej perspektywy.

Prawo i sprawiedliwość
Zacznę od tezy, że pokój na świecie, w państwie i w każdej wspólno-
cie, także w Kościele, możliwy jest tylko w oparciu o sprawiedliwość 
(por. Iz 32,17): opus justitiae pax. Według św. Augustyna państwo bez 
sprawiedliwości pozostaje jedynie wielką bandą zbójców (por. Civ. Dei 
IV, 4). Możemy być wdzięczni, o ile żyjemy w państwie prawa, gdzie 
nie obowiązuje prawo pięści, nie ma miejsca dla samowoli państwa 
i jego władzy, gdzie zgodnie z prawem i sprawiedliwością podejmuje 
się decyzje, gdzie w razie potrzeby można je zaskarżyć odwołując się 
od niesłusznego wyroku.

Czymże jest sprawiedliwość? Według starej i do dziś uznawanej de-
finicji sprawiedliwość oznacza: oddać każdemu co jego (suum cuique). 
„Sprawiedliwość jest to stała i niezłomna wola oddawania każdemu 
tego, co mu się należy.” (Ulpian). Tym samym wszelkie egoistyczne 
roszczenia oraz wszelkie absolutystyczne czy wręcz totalitarne pre-
tensje mają swoje granice, zaś każdemu zapewnia się przysługującą 
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mu przestrzeń wolności, ustanawiając tym samym porządek oparty 
na wolności i pokoju. Trudno jest wszakże rozstrzygnąć co należy 
się innym; nie sposób jednoznacznie powiedzieć co jest moje, co jest 
twoje, co nasze, a co innych? Jaka jest sprawiedliwa zapłata, jakie 
winno być sprawiedliwe wynagrodzenie? Co nie tylko jest prawem 
zobowiązującym, ale też prawem sprawiedliwym? Czym jest spra-
wiedliwość społeczna, sprawiedliwość szans, sprawiedliwość pokoleń, 
sprawiedliwość między krajami biednymi a bogatymi? Czy można 
mówić o wojnie sprawiedliwej?

Co konkretnie oznacza sprawiedliwość i według jakiej miary na-
leży ją mierzyć okazuje się bezsporne do czasu następnej kampanii 
wyborczej. Wszyscy pragną i obiecują pełną sprawiedliwość, ale rozu-
mieją ją różnie. Niektórzy są przekonani, że sprawiedliwość jest pustą 
formułą i po prostu fasadą słowną. Inni zaś twierdzą, że konkretną 
treść pojęcia sprawiedliwości można wypracować w publicznym 
dyskursie doprowadzając do konsensu przez zachowanie względ-
nej równowagi między prawami podstawowymi każdego człowieka 
a różnymi interesami, dobrami i szansami.

Brzmi to dobrze, ale odwołuje się do społeczeństwa utopijnego, 
w którym każdy przekonany jest o równych prawach każdego czło-
wieka, niezależnie od jego narodowej, etnicznej, religijnej, społecz-
nej i klasowej przynależności, i w którym każdy jest gotów, aby te 
niesprawiedliwe stosunki naprawić, uznając za uprawnione interesy 
innych. Takim nasz świat jednak nie jest. Nie tylko bowiem nie sposób 
osiągnąć pełną sprawiedliwość, ale już trudno o całkowitą zgodność 
co do sposobu jej rozumienia.

Już kompletnie kuriozalnie brzmi domaganie się sprawiedliwości 
przy jednoczesnej – wołającej o pomstę do nieba – niesprawiedliwo-
ści, jak choćby w przypadku masowych mordów czy eksterminacji 
całych narodów. Żadna ludzka sprawiedliwość nie zdoła naprawić 
niesprawiedliwości holokaustu, choćby częściowo. Ewentualne dzia-
łania odwetowe, prowadziłyby do nowych niesprawiedliwości: wy-
zwalając przemoc rodzą kontrprzemoc. Sama zresztą sprawiedliwość 
nie zapewnia pokoju. Spór o sprawiedliwość na ogół prowadzi do 
niepokojów i nowej niesprawiedliwości. 
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Rewolucja proroków

Dotychczasowe uwagi prowadzą nas do sposobu rozumienia spra-
wiedliwości w kulturach starożytnego Wschodu, choćby w teorii 
Ma’at starożytnego Egiptu. Tutaj sprawiedliwość ugruntowana jest 
w boskim porządku kosmicznym, który został ustanowiony dla nas, 
ludzi, a równocześnie dany nam do urzeczywistnienia. W kultu-
rach starożytnych sprawiedliwość ma wymiar religijny. Podobnie 
jest w Starym Testamencie: sprawiedliwy to ktoś, kto się boi Boga, 
jest pobożny, zachowuje Boże przykazania i Boże Przymierze. Spra-
wiedliwość oznacza wierność Przymierzu. I tak czytamy u proroka 
Micheasza: „Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda 
Pan od ciebie,  jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życz-
liwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim” (Mi 6,8).

Gdzie naruszony zostaje kosmiczny porządek czy wierność Przy-
mierzu, tam kosmiczny porządek czy Przymierze Boga ze swoim 
ludem wystawione są na niebezpieczeństwo. Sprawiedliwość domaga 
się przywrócenia, sprawiedliwego wyrównania: „oko za oko, ząb za 
ząb” (Wj 21,24). Zamiast ofiary z człowieka składane są ofiary zastęp-
cze ze zwierząt. Najbardziej znana jest ofiara z kozła ofiarnego, na 
którego nakłada się winy ludu, a wypędzając go na pustynię, skazuje 
się na śmierć zastępczą (Kpł 4-5; 16). Tylko w ten sposób można po-
wstrzymać karzący gniew Boga i przywrócić sprawiedliwość. Kara 
musi być sprawiedliwa, aby ocalić porządek całości i życie wszystkich. 
Takie praktyki powodowały również w Starym Testamencie straszne 
akty przemocy.

Dopiero rewolucja proroków do głębi wstrząsnęła obrazem świata 
starożytnego Wschodu, w tym również starożytnego Izraela. Na-
stępuje ona z objawieniem danym Mojżeszowi. Krótko po zawar-
ciu Przymierza na Synaju, zostaje ono zerwane, gdyż lud okazuje 
się niewierny; tańcząc wokół złotego cielca, zwraca się ku obcemu 
bogu. Bóg za sprawą Mojżesza zmuszony zostaje do nadzwyczajnego 
działania. Oto objawia się mu jako Ktoś całkowicie inny: „Jahwe jest 
Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym i bogatym w łaskawość 
i wierność” (Wj 34,6). To zdanie staje się w Starym Testamencie cią-
gle powracającym refrenem. Oznacza, że Bóg Izraela jest zupełnie 
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inny: nie jest On mściwy, nie jest Bogiem karzącym, lecz cierpliwym 
i miłosiernym. 

Ów rewolucyjny obraz Boga znajduje swój najbardziej wymowny 
i jednoznaczny wyraz u proroka Ozeasza. Ta rewolucyjność tkwi dra-
matycznie w samym Bogu. Bóg wyzbywa się swej sprawiedliwości – by 
tak rzec – na rzecz ludu; miłosierdzie tryumfuje nad sprawiedliwoś-
cią. Dlaczego? Odpowiedzią jest stwierdzenie: „Jestem Bogiem, nie 
człowiekiem” (Oz 11,8). Jestem ponad wszystkim i transcendentny, 
nie związany waszymi wyobrażeniami o zadość czyniącej sprawied-
liwości; sprawiedliwy jestem tylko wobec siebie samego, pozostając 
wiernym wobec siebie samego. Ponieważ Bóg jest miłością – jak 
dowiadujemy się później z Nowego Testamentu (por. 1 J 4,8.16), musi 
być zupełnie inny od człowieka, który Go przyzywa, prosząc o miło-
sierdzie i wybaczenie win. Miłosierdzie jest wiernością Boga samemu 
sobie. W miłosierdziu manifestuje się sama najgłębsza Istota Boga. 
Boża sprawiedliwość jest Jego miłosierdziem. To miłosierdzie jest 
imieniem naszego Boga.

Miłosierdzie stwarza nowy porządek
Miłosierdzie Boga oznacza, że ma On serce dla człowieka będącego 
w potrzebie. Misericordia to mieć serce (cor) dla miseri, a więc żyją-
cych w nieszczęściu. W taki oto sposób Bóg objawia się w gorejącym 
krzewie. Dostrzega nieszczęście i słyszy krzyk skargi (Wj 3,7). Mi-
łosierdzie jest jednak czymś więcej niż współczuciem; jest czynnym 
sprzeciwem wobec zła. Dlatego Bóg wyprowadza swój lud z niewoli 
egipskiej. Nie oczekuje rekompensaty, restytucji starego porządku 
na wyobrażenie starożytnego Wschodu. Stwarza nowy porządek 
i ofiarowuje nowy początek.

To może tylko Bóg. My, ludzie, bowiem nie jesteśmy w stanie 
wydobyć się z tego stanu. Zawsze pozostajemy związani z naszą prze-
szłością oraz determinującymi nas aktualnymi warunkami. Ale Bóg 
jest absolutny, a Jego moc ujawnia się przede wszystkim w pojednaniu 
i przebaczeniu (oracja z 26 Niedzieli w roku liturgicznym). Miłosier-
dzie stwarza nowy porządek, owo nowe stworzenie, które będąc ordo 
amoris jest większe od pierwszego stworzenia.
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Nikt jak św. Tomasz z Akwinu nie wydobył tak po mistrzowsku 
tej współzależności. Dla Tomasza bowiem miłosierdzie ma pierw-
szeństwo przed sprawiedliwością; jest ono wyrazem wielkości i su-
werenności Boga (S. th. I,21,1-4). Przebaczenie jest dziełem większym 
niż dzieło stworzenia (I/II, 113,9). Nie znosi ono sprawiedliwości, lecz 
właśnie ją przywraca, gdzie po ludzku wydaje się być nieodwołalnie 
zniszczona i nieprzywracalna. Nie usprawiedliwia zła, ale usprawied-
liwia zło gotowe się nawrócić; nie grzech, ale grzesznika przez danie 
mu nowej szansy.

Toteż nie możemy uczynić miłosierdzia wymówką dla braku spra-
wiedliwości; sprawiedliwość jest – by tak rzec – minimum miło-
sierdzia, które to minimum winni jesteśmy innym. Jest ono wyższą 
sprawiedliwością (por. Mt 5,20). Jezus mówi, że zarówno szczęś-
liwym jest miłosierny, jak i ci, którzy pragną i łakną miłosierdzia 
(por. Mt 5,6n). Raz jeszcze przywołajmy Tomasza z Akwinu: spra-
wiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, miłosierdzie bez 
sprawiedliwości matki wszelkich rozwiązań, byłoby ono chaosem 
(In ev. Matth. cap. 5,2).

Miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości, ale czyni, że jest na nowo 
możliwa. Usprawiedliwia nie grzechy, lecz grzesznika, który zawsze 
od nowa może postępować słusznie. Jest ono Bożą opcją wobec śmierci 
i jej władzy oraz opcją na rzecz życia. Bóg bowiem nie chce śmierci 
grzesznika, na którą zasługuje, lecz chce, by on żył (por. Ez 33,11). Bóg 
jest „Przyjacielem życia” (Mdr 11,26).

Wiodący motyw przepowiadania
W Kościele ciągle chodzi o granice sprawiedliwości i miłosierdzia. 
Nie jest to jakiś problem drugorzędny. Chodzi o pytanie zasadnicze: 
kim jest Bóg i kim my jesteśmy przed Bogiem? Jest to zasadnicza 
misja Kościoła.

Po Vaticanum II Kościół rozumie się jako sakrament, to znaczy 
jako znak i narzędzie zbawienia poszczególnych osób jak i całej ludz-
kości (LG 1 i in.). Oznacza to, że jest on również znakiem i narzędziem 
miłosierdzia Bożego. Bycie miłosiernym, jak miłosiernym jest nasz 
Ojciec w niebie, obowiązuje nie tylko poszczególnego chrześcijanina, 
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ale także Kościół (por. Łk 6,35). Byłoby źle, gdyby sami członkowie 
Kościoła uznawali go za niemiłosierny!

Dla postępowania Kościoła wielkie znaczenie zachowuje przypo-
wieść o zaginionym synu czy właściwiej: o miłosiernym Ojcu (Łk 15,11-
32) oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). 
Zgodnie z tym, co powiedział papież Franciszek, miłosierdzie musi 
stać się filarem nośnym wszelkiej praktyki Kościoła (Misericordiae 
vultus; Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca, 2015). Dlatego za 
skandal trzeba uznać częste przedstawianie w przeszłości obrazu Boga 
jako skorego do wymierzania kary oraz mściwego. Toteż jest skan-
dalem, że wielu postrzega Kościół jako pozbawiony miłosierdzia, nie 
widząc w nim powabnej Oblubienicy Chrystusa i miłosiernej Matki, 
ale moralizatorską, zgorzkniałą starą pannę. Byłoby to najgorszym 
skandalem, gdyby taki wizerunek miał się utrzymać.

Miłosierdzie musi być głównym motywem przewodnim przepo-
wiadania Kościoła; powinno być ono kwintesencją jego sakramen-
talnej praktyki, zwłaszcza sakramentu przebaczenia i pojednania, 
ale też Eucharystii, ustanowionej przecież na przebaczenie grzechów, 
nie zaś jako nagroda dla doskonałych chrześcijan czy tych, którzy za 
takich się uważają (por. Ewangelii gaudium, nr 47). Miłosierdzie musi 
być zasadniczym impulsem i motywacją charytatywnego i socjal-
nego działania Kościoła, a wreszcie wiodącą zasadą jego porządku 
prawnego.

Słusznie i sprawiedliwie
Kościół nigdy nie był, także w  swych apostolskich początkach, 
czystym Kościołem ducha czy czystym Kościołem miłości. Przeci-
wieństwem Kościoła prawa nie byłby Kościół miłości, lecz Kościół 
bezprawia. Prawo Kościoła odnajduje swój fundament w Piśmie Świę-
tym, w najbardziej wyrazisty sposób w danej Piotrowi i wszystkim 
Apostołom obietnicy: „Co zwiążecie na ziemi, będzie związane w nie-
bie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19; 
18,18). Ta tak zwana władza kluczy sięga do prawa rabinicznego, 
które przez akt zgody bądź zakazu odpowiednio przywraca kogoś do 
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wspólnoty bądź z niej wyklucza, a więc ma miejsce akt rekoncyliacji 
albo ekskomunikowania.

Że nie tyle chodzi tu o zewnętrzne pełnomocnictwo prawne, wy-
nika ze stwierdzenia, iż to, co zdarza się na ziemi, posiada ważność 
także w niebie. Chodzi zatem o duchową władzę w służbie zbawczej 
ludzi. W wersji Janowej owo pełnomocnictwo wyraża się władzą, 
jaką Zmartwychwstały przekazuje swoim uczniom, by mocą Ducha 
Świętego mogli udzielać grzesznikom przebaczenia bądź zatrzymy-
wać im ich grzechy, to jest nie udzielać im przebaczenia (por. J 20,23).

Tradycja kanoniczna w swych wielkich reprezentantach świa-
doma była duchowego i duszpasterskiego charakteru tego prawnego 
pełnomocnictwa. Także obowiązujące prawo kanoniczne ma zapis, 
że zbawienie dusz jest najwyższą normą wszelkiego prawa i wszel-
kiej wykładni prawa w Kościele (por. KPK/1983 kan. 1752). Toteż 
kanonistyka rozwinęła teorię aplikacji prawa Kościoła. Mówi się tu 
(jak w przywołanym kanonie) o słuszności kanonicznej (aequitas 
canonica). Kanoniczny przepis prawny winien być stosowany nie 
tylko sprawiedliwie, ale też i słusznie; jego zastosowanie musi być 
sprawiedliwe i słuszne.

Wraz z pojęciem słuszności (aequitas) prawo kanoniczne przejęło 
pojęcie należące do grecko-rzymskiej kultury prawnej. Już filozof 
grecki Arystoteles, który dla myśli Zachodu ma niekwestionowane 
znaczenie, wiedział, że każde prawo ogólne ma luki, gdyż nie może 
uwzględnić wszystkich możliwych okoliczności poszczególnego przy-
padku (Eth V. 1137 b). Aequitas zapewnia sprawiedliwość w poszcze-
gólnym przypadku; nie znosi ona prawa ogólnego, nie dodaje też 
żadnych wyjątków, ale w indywidualnych przypadkach stosuje prawo 
w sposób słuszny. Bardzo legalistycznie pojmowana sprawiedliwość 
może – jak mawiali Rzymianie (Cicero, De off. I,33) a Jan Paweł II 
z aprobatą przywołał – stać się summum ius summa iniuria (najwyższe 
prawo największą niesprawiedliwością).

Oczami miłosierdzia 
Średniowieczna kanonistyka naukę o aequitas interpretowała jako 
umiar, łagodność, miłosierdzie. Nazywała aequitas sprawiedliwością 
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miarkowaną słodyczą miłosierdzia (Dekret Gracjana, XII w.). Miło-
sierdzie osładza niejako sprawiedliwość. Nie oznacza to, że miłosier-
dzie jest „miękką spłuczką” sprawiedliwości. Przeciwnie: miłosierdzie 
domaga się w konkretnej sytuacji dynamicznego – a przez to spra-
wiedliwego – stosowania prawa w służbie zbawczej człowieka.

Miłosierdzie jest – by tak rzec – słuszną, chrześcijańską miarą 
urzeczywistniania sprawiedliwości. Dzięki niemu człowieka nie 
uważa się za przypadek prawny i nie skazuje się go na gilotynę. Ogląda 
się go oczami miłosierdzia i traktuje z miłosierdziem, co pozwala na 
wyrównanie niesprawiedliwości zapewniając nowe szanse. Prawo 
nie ma przy tym charakteru odwetowego, ale leczniczy i zbawczy. 
Zawieszenie kary prowadzi do refleksji i umożliwia nowy początek.

Z takiego spojrzenia papież Jan XXIII w swym znanym przemó-
wieniu na otwarcie Soboru Watykańskiego II 11 października 1962 
uczynił program i motyw przewodni tego Zgromadzenia, a tym sa-
mym posoborowego Kościoła. Powiedział wówczas, że nie chodzi 
dziś, by sięgać po oręże surowości, ale by uciec się do lekarstwa mi-
łosierdzia. Papież Franciszek ogłaszając Rok Miłosierdzia wpisał się 
w tę linię Soboru. Tym samym wprowadza on nowy etap soborowej 
recepcji, oznaczającej konkretne urzeczywistnianie Soboru.

Podobnie jak Jan XXIII na początku Soboru mówił o miłosierdziu, 
tak i Paweł VI w swej mowie kończącej Sobór 7 grudnia 1965. Na 
pytanie czym jest duchowość Soboru, odpowiedział: duchowością 
dobrego Samarytanina. A Jan Paweł II, który w Polsce przeżył całą 
okropność nazizmu a potem czasy komunizmu, swą drugą encyklikę 
poświęcił Bożemu miłosierdzi (Dives in misericordia, Bóg bogaty 
w miłosierdzie, 1980). Ponieważ wszystkich tych wołających o pomstę 
do nieba nieprawości żaden człowiek nie jest w stanie naprawić i im 
zadośćuczynić, pozostaje tylko powierzyć je Bożemu miłosierdziu. 
Benedykt XVI swoją pierwszą encyklikę zatytułował Deus caritas 
est (Bóg jest miłością, 2005). Papież Franciszek przejął wszystkie te 
impulsy swoich Poprzedników i kontynuuje je. W liście apostolskim 
Mitis Iudex Dominus Jesus (Łagodny Sędzia Pan Jezus, 15 sierpnia 
2015) przed oczyma kościelnych sędziów postawił za wzór Łagodnego 
Sędziego – Jezusa.
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Sprawiedliwość sytuacyjna

Wraz z tym listem apostolskim stoimy wobec aktualnego pytania, 
dyskutowanego przed i w czasie Synodu: w jaki sposób ów główny 
motyw miłosierdzia można zastosować w odniesieniu do pastoral-
nego zagadnienia związanego z osobami rozwiedzionymi żyjącymi 
w nowych związkach. W żadnym razie nie było to jedyne i centralne 
zagadnienie ostatniego Synodu Biskupów. Było to tylko jedno z wielu. 
Nie jest też zagadnieniem nowym. Dyskutowane jest od wielu dzie-
siątków lat; powstała nie mała biblioteka prac egzegetycznych, histo-
rycznych, systematycznych, kanonicznych i innych. Kwestia ta była 
żywo dyskutowana na Synodzie w Würzburgu (1971-1975). Wówczas 
to padły słowa o potrzebie uchylenia przez Kościół furtki miłosierdzia.

Synod Biskupów nie poszedł na łatwiznę. Gruntownie podszedł do 
problemu, choć nie zdołał rozważyć wszystkich szczegółów do końca.  
Dyskusja nie była łatwa: doszło do konfrontacji stanowisk. Z jednej 
strony mamy obowiązującą naukę o nierozerwalności małżeństwa 
sakramentalnego, uzasadnioną w słowie Jezusa (por. Mt 19,6). Żaden 
biskup nie zakwestionował tej nauki. Pojawiło się jednak pytanie, 
jak konkretnie zastosować tę zobowiązującą naukę do trudnych, 
zawiłych, często zaskakujących sytuacji bez naruszenia samej nauki.

Wskazanie podstaw teologicznych stało się tutaj pomocne. Sięg-
nięto do wielkiego mistrza teologii św. Tomasza z Akwinu. Uchodzi 
on wszak za doctor communis, za powszechnego nauczyciela. Za-
wdzięczamy mu wnikliwe refleksje co do stosowania w etyce i prawie 
Kościoła powszechnie obowiązującej nauki czy powszechnie obowią-
zujących przykazań w konkretnych i często trudnych sytuacjach. To-
masz powiedział, że nie jest tu możliwe proste, niejako mechaniczne, 
zastosowanie dedukcji (wywodzenia). Potrzeba raczej kardynalnej 
cnoty mądrości, czy jak mawiali Grecy, wiedzy (sophrosyne), będącej 
darem Ducha Świętego (por. S. th. I/II, 57,5; 58,4).

Znany interpretator św. Tomasza Josef Pieper, któremu nie spo-
sób zarzucać progresizmu czy relatywizmu, mądrość rozumie jako 
sprawiedliwość sytuacyjną (S. th. II/II,47, 3-6). Nie jest ona przebie-
głością czy sprytem; nie wywodzi normy z sytuacji, stając się tym 
samym etyką sytuacyjną. Patrzy ona na poszczególne sytuacje w ich 
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jednorazowości, by następnie ocenić je w świetle powszechnie obo-
wiązującej normy oraz celu człowieka. Tomasz idzie tak daleko, że 
w sytuacjach zawiłych i skomplikowanych zaleca stosować epikeie – 
to jest stosować prawo nie zgodnie z jego dosłownym brzmieniem, 
ale zgodnie z jego duchem i najgłębszym sensem. Tak rozumiana, 
epikeia nie jest czysto dosłowną sprawiedliwością, ale – jak ją określa 
Akwinata – wyższą sprawiedliwością (S. th. II/II,120). I tak Tomasz 
sprzeciwia się czysto pozytywistycznemu, fundamentalistycznemu 
czy wreszcie na sposób laicki stosowaniu prawa, które nie bierze pod 
uwagę konkretnego człowieka w jego każdorazowej, indywidualnej 
jednorazowości, a z Ewangelii czyni martwe prawo.

Prawo Nowego Przymierza – Ewangelia nie jest – według Toma-
sza – prawem spisanym, jakąś czystą literą; jest ono raczej darem 
Ducha Świętego, który ofiarowuje się nam w wierze (por. S. th. I/II, 
106,1-2). Przez ten dar Ducha Świętego cnota roztropności, mądrości 
i sprawiedliwości stają się nadnaturalnie ukształtowaną cnotą, du-
chowym wyczuciem oraz zdolnością rozróżniania (dlatego w doku-
mencie Synodu mówi się często o discernimento, łac. discretio). Wielu 
ojców Kościoła i świętych wypracowało reguły w celu rozróżniania 
duchów, jak choćby znany z tego św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach 
duchowych. Dla ojca monastycyzmu Benedykta owa duchowa zdol-
ność rozróżniania – discretio należy do podstawowych cnót mnicha 
(Regula 64,17-19). Odnosi się to także do biskupa; nie jest on biurokra-
tycznym egzekutorem prawa, ale z przyjaźnią i łagodnością (epikeia) 
Chrystusa – Łagodnego Sędziego (por. 2 Kor 10,1) winien objaśniać 
Ewangelię, kierując powierzonym sobie Kościołem.

Synod a duszpasterstwo miłosierdzia
Synod już się zakończył; otwierając – by tak rzec – drzwi dla moż-
liwości dopuszczenia w poszczególnych przypadkach osób rozwie-
dzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów; jednak 
nie przeszedł on przez te drzwi. Wskazuje zasadę, ale nie możliwe 
konsekwencje. W tym punkcie możliwa okazała się większość 2/3 
głosów. Nie było to wynikiem podstępnej gry niemieckich bisku-
pów, ale jednogłośna decyzja Komisji Centralnej; nie zamierzała ona 
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krępować Papieża, ale pozostawić to jego decyzji. Zwycięzcami Sy-
nodu nie są konserwatyści czy progresiści. Właściwym zwycięzcą jest 
papież. Kierunek jego reform zyskał poparcie większości 2/3. Proces 
synodalny postępuje. Zamknięcie Synodu stanowi jego istotny etap, 
choć finalnym i wiążącym momentem będzie dopiero oczekiwana 
adhortacji Franciszka.

Już teraz jednak można powiedzieć, że Synod odmienił Kościół: 
przez konsultacje wiernych, przez otwartą kulturę debat, przez akt 
synodalności, przez fakt, że objawił się nie jako surowy i wygrażający 
palcem nauczyciel, cenzurujący i potępiający, ale niczym miłosierna 
Matka otwarty jest dla wszystkich, potrafi się wsłuchiwać, towarzyszy 
i nieść pociechę. To duszpasterstwo miłosierdzia zaznaczyło się na 
Synodzie.

Jest ono właściwie rozumianą nową ewangelizacją. Św. Paweł 
Apostoł w kwestii małżeństwa (por. 1 Kor 7,12-16) zdecydował in fa-
vorem fidei (na korzyść wiary). Owo ad favorem fidei jest dziś znowu 
aktualne. Jeśli rodzice żyjący w tak zwanych małżeństwach nieregu-
larnych na sposób trwały nie zostaną dopuszczeni do sakramentów, 
wówczas i ich dzieci nie będą miały dostępu do sakramentów. Wtedy 
stracimy to i następne pokolenie; natomiast miłosierdzie jako nowina 
przebaczenia i pojednania może otworzyć wierze drzwi, gdzie są one 
zamknięte.

Wraz z Synodem papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia. 
W centrum Kościoła umieścił to, co stanowi centrum Ewangelii w jej 
fascynującej nowości. Do tego zaproszeni są wszyscy chrześcijanie. 
Potrzeba do tego nade wszystko biskupów, którzy na wzór Jezusa 
okażą się pasterzami sprawiedliwymi i miłosiernymi.

tłum. Rafał J. Kupiszewski


