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Słowo wstępne

W rozdziale II Statutu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, zatytułowanym: Cele i środki dzia-
łania podkreśla się, że do jego zadań należy m.in. upowszechnianie
zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła
oraz promowanie i wspieranie dialogu między pastoralistami i prak-
tykami kościelnymi. Ten cel Stowarzyszenie realizuje poprzez pro-
wadzenie działalności wydawniczej i współdziałanie z władzami wyż-
szych uczelni dla prowadzenia dialogu i podejmowania wspólnych
inicjatyw naukowych. Taka współpraca została nawiązana z Wydzia-
łem Teologicznym UKSW w Warszawie, a jej pierwszym widzialnym
efektem jest powstanie serii wydawniczej: Biblioteka Teologii Pasto-
ralnej. W tej serii ukazały się już dwa dzieła: ks. Józefa Chrzanow-
skiego, Człowiek pierwszą drogą Kościoła. Studium teologicznopas-
toralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2008 i ks. Sta-
nisława Gasińskiego, Pastoralne implikacje przepowiadania w twór-
czości ks. prof. Stanisława Grzybka. Studium homiletyczno-pastoral-
ne, Warszawa 2008.

Trwają przygotowania do jednodniowej konferencji wspólnie
organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpas-
terzy im. Jana Pawła II i Komisję Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Ogólnego pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Sta-
nisława Gądeckiego, która odbędzie się 28 X 2008 r. w Sieradzu. Jej
tematem będzie planowanie duszpasterskie. Szczegółowe informacje
na ten temat niebawem ukażą się na stronie internetowej Stowarzy-
szenia: www.pspd.ovh.org
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Rozpoczął się też nowy rok akademicki, który dla studentów
otwiera nowe perspektywy zdobywania wiedzy, a przed nauczyciela-
mi akademickimi stawia nowe wyzwania badawcze. Także studenci
teologii pastoralnej będą podejmować nowe wysiłki zgłębiania teorii
i praktyki kościelnej. Pomocą w tych naukowych poszukiwaniach
mogą być dla nich artykuły umieszczone w ósmym numerze War-
szawskich Studiów Pastoralnych.

Część naukową otwiera artykuł ks. Krzysztofa Lewandowskie-
go: Obecność Kościoła w sferze publicznej. Kolejne dwa artykuły
uszczegóławiają tę problematykę, odwołując się do środowiska mło-
dzieży. Ks. Jan Przybyłowski ukazuje relacje między przemianami
społecznymi a przemianami religijności młodzieży katolickiej w Pol-
sce, a Mateusz Tutak omawia zaangażowanie społeczne ludzi mło-
dych w nauczaniu Jana Pawła II.

Dwa kolejne artykuły podnoszą problem prawdy, wiary i dialo-
gu. To również jest ważny obszar obecności Kościoła w świecie:
ks. Paweł Góralczyk przedstawia oryginalność wiary chrześcijańskiej,
a ks. Jan Wal ukazuje różne aspekty prawdy i jej dialogiczne odnie-
sienia.

Trzy następne artykuły dotyczą funkcji pośrednictwa zbawcze-
go. Pierwszy problem dotyka funkcji prorockiej głoszenia prawdy,
która rodzi wiarę. Na ten temat pisze ks. Stanisław Gasiński, Przepo-
wiadanie aktualizacją zbawienia w Kościele. Drugie zagadnienie sku-
pia refleksję teologiczną na funkcji kapłańskiej. Na ten temat pisze
ks. Kazimierz Matwiejuk, Formacyjny wymiar liturgii. Trzeci artykuł
ks. Edmunda Robka omawia funkcję królewską (królowanie jest służ-
bą): Oblicza miłości w charytatywnej posłudze Kościoła.

Ostatnie artykuły części naukowej wprowadzają Czytelnika
w trudne problemy cierpienia człowieka. Najpierw bp Andrzej F.
Dziuba stawia pytania wokół życia, umierania i śmierci człowieka,
a następnie Błażej Szostek ukazuje żałobę jako przestrzeń działania
zespołu hospicyjnego. Tę część kończy artykuł Przemysława Kondra-
ta pt. Problematyka pełnomocnictwa udzielonego osobie ubezwłasno-
wolnionej częściowo. W numerze znajdują się także recenzje wybra-
nych nowości wydawniczych.

SŁOWO WSTĘPNE
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Oddając do rąk Czytelników kolejny numer Warszawskich Stu-
diów Pastoralnych, czynimy to z nadzieją, że lektura materiałów na-
ukowych pozwoli im lepiej poznać Kościół, ukochać go i służyć mu.

ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego

SŁOWO WSTĘPNE
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MISJA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE

ks. Krzysztof Lewandowski*

Obecność Kościoła w sferze publicznej

Wprowadzenie

W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja na temat miejsca i roli
religii oraz Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Teza o zani-
ku wiary religijnej w miarę postępów nowoczesności nie okazała się
prawdziwa. Religia coraz wyraźniej zaznacza swoje miejsce w pub-
licznej debacie. Problematykę tę poruszają socjologowie, teologowie,
politycy, publicyści, duchowni.

Istniejący od kilkudziesięciu lat wśród socjologów religii do-
minujący pogląd o nieuchronności sekularyzacji, która jest, obok su-
biektywizacji i pluralizmu, cechą charakterystyczną nowoczesności,
a w związku z tym o zanikaniu religijności, jest obecnie modyfiko-
wany. Sekularyzacja ujmowana jest jako proces stopniowego wyz-
walania się różnych dziedzin życia spod wpływów instytucji i sym-
boli religijnych. Dokonuje się to na płaszczyźnie społecznej, na płasz-

9

* Ks. Krzysztof Lewandowski (1960), ksiądz diecezji toruńskiej; dr teologii pastoral-
nej, rektor WSD w Toruniu, adiunkt Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Wydziału
Teologii UMK w Toruniu. Święcenia kapłańskie: 1985 r., studia specjalistyczne:
1988–1993 w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL ukończone doktoratem w roku
1994 (Prasa katolicka w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium pas-
toralne). Wykłada w WSD i na Wydziale Teologii UMK teologię pastoralną, ho-
miletykę, teologię środków społecznego przekazu. W badaniach naukowych podej-
muje zagadnienia mass mediów, formacji pastoralnej kleryków oraz pastoralnego
wymiaru synodów diecezjalnych.



czyźnie kultury oraz w świadomości ludzkiej. Kościół niejako emig-
ruje z obszarów uprzednio podlegających jego wpływom i kontroli.
Przejawia się to m.in. w rozdziale Kościoła od państwa, emancypacji
szkolnictwa spod władzy kościelnej, zaniku religijnych treści w sztu-
ce, filozofii, literaturze oraz w świeckiej wizji świata.2 Sytuacja ta,
jak stwierdził Benedykt XVI podczas spotkania z biskupami amery-
kańskimi w trakcie swojej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych,
stanowi dla Kościoła wyzwanie, zmuszające go do potwierdzenia
i jeszcze aktywniejszego prowadzenia misji w świecie i dla świata. Jak
to już jasno ujął Sobór, świeccy ponoszą w tym względzie szczególną
odpowiedzialność. Jestem przekonany, że tym czego potrzeba, jest na-
danie większego znaczenia ścisłemu związkowi między Ewangelią
i prawem naturalnym z jednej strony, a troską o prawdziwe dobro
ludzkie z drugiej, jak to ujmuje prawo cywilne i osobiste decyzje mo-
ralne. […] Kościół musi propagować na wszystkich szczeblach swoje
nauczanie – w katechezie, kaznodziejstwie, kształceniu seminarzys-
tów i na wyższych uczelniach – apologetykę nastawioną na utwier-
dzanie prawdy o objawieniu chrześcijańskim, harmonię między wiarą
a rozumem i zdrowe rozumienie wolności, postrzeganej pozytywnie
jako wyzwolenie zarówno od ograniczeń grzechu, jak i do prawdzi-
wego i pełnego życia. Jednym słowem, Ewangelia musi być przepo-
wiadana i nauczana jako całościowy sposób życia, dający pociąga-
jącą i wiarygodną intelektualnie i praktycznie odpowiedź na rzeczy-
wiste problemy ludzkie.3

1. Współczesna religijność oraz pozycja Kościoła

Jednym z najwybitniejszych badaczy religii, który od lat zaj-
muje się problematyką miejsca religii i instytucji religijnych we
współczesnym społeczeństwie, jest amerykański socjolog i teolog
Peter L. Berger. Kiedy zaczynał uprawiać socjologię religii, podzielał
dość powszechne stanowisko wielu badaczy, że coraz więcej ludzi
będzie sobie radziło z życiem bez odniesienia do transcendencji, do

KS. KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
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3 Benedykt XVI, Sekularyzm stanowi dla Kościoła wyzwanie, „Nasz Dziennik” 99
z 26–27 IV 2008, s. 11.

2 Zob. P. L. Berger, Sekularyzacja a problem wiarygodności religii, w: Socjologia
religii. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1983, s. 375.



ponadnaturalnej rzeczywistości. Jednak dziś większość świata jest sil-
nie religijna. Twierdzi on, że Bóg jest nadal Panem świata. Religia
wcale nie upada.4 Nowoczesność przyniosła zmianę, która jest dla
wiary swoistym wyzwaniem, może być zarówno zagrożeniem, jak
i szansą. Religia w nowoczesności wykazuje się wielką żywotnością:
każdemu rozbiciu jej tradycyjnej formuły prawie natychmiast towa-
rzyszy próba (niejednokrotnie udana) dostosowania się do nowych
warunków.5 Po 1989 r. okazało się, że wbrew wszelkim przepowied-
niom nauk społecznych nadejście wolnego rynku nie musi oznaczać
wcale rozwoju demokracji (np. Chiny) oraz, że nowoczesność wcale
nie musi oznaczać śmierci Boga. Modernizacja oznacza nadejście
pluralizmu, ery wolnego wyboru. Życie staje się wyborem. Dziś każ-
demu z nas wolno wybierać właściwie, co tylko chcemy: przynależ-
ność etniczną, tożsamość płciową i także religię. Postęp nowoczes-
ności rozumianej jako wielki rozwój pluralizmu wcale nie kłóci się
z rozwojem wiary religijnej. Zmienił się natomiast status religijności.
Wcześniej była ona nam niejako narzucana przez wspólnotę, przez
Kościół, dziś staje się przedmiotem naszego osobistego wyboru.6

Ch. Taylor twierdzi, że świeckość oznacza między innymi przejście
od społeczeństwa, gdzie wiara w Boga jest czymś oczywistym i nie-
problematycznym, do społeczeństwa, gdzie wiara w Boga okazuje
się jedną z możliwych opcji, i to wcale nie tą najłatwiejszą, często
wiążącą się raczej z wyborem drogi trudnej i niepopularnej. Jest to
wybór świadomy i nierzadko wiąże się z kłopotami natury społecznej
i egzystencjalnej.7 Niemniej jest to bardzo często wybór z „ograni-
czonego menu”. Większość ludzi dokonując wyboru, nie oddala się
zwykle od swojego podwórka. A to znaczy, że na nasz wybór ma
wpływ otoczenie społeczne, tradycja i kultura.8

Jak wcześniej zauważono: dzisiaj większość świata jest religij-
na. Mamy dwie najpotężniejsze eksplozje religii na świecie: globali-

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W SFERZE PUBLICZNEJ
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8 Por. Wojna religii z nowoczesnością. art. cyt., s. 5.

7 Por. O religii w epoce sekularyzmu, art. cyt., s. 12.

6 Por. Wojna religii z nowoczesnością. art. cyt., s. 2.

5 Por. O religii w epoce sekularyzmu. A. Bielik – Robson rozmawia z Charlesem
Taylorem, „Europa. Tygodnik Idei” 51 z 22 XII 2007, s. 12.

4 Por. Wojna religii z nowoczesnością? Spierają się socjolodzy Peter L. Berger i Ta-
deusz Szawiel, „Europa. Tygodnik Idei” 51 z 22 XII 2007, s. 2–3.



zujący się islam i globalizujący się ewangelikalny protestantyzm,
zwłaszcza zielonoświątkowców. Rozwój tej ostatniej denominacji,
istniejącej około 100 lat, jest bardzo szybki, obejmuje między 250
a 400 milionami wiernych. Według badań Instytutu Kultury, Religii
i Spraw Międzynarodowych, ta forma religijna przyczynia się do roz-
woju ekonomicznego i prawdopodobnie do postępu demokracji. Mo-
ralność zielonoświątkowców sprowadza się do trzech wartości, o czym
mówił już Max Weber w etyce protestanckiej: ciężka praca, oszczęd-
ność i ascetyzm. Jeśli ludzie to praktykują przez pokolenia, ma to
wielki wpływ na ich sytuację życiową. Sytuacja prawosławia jest
zróżnicowana. Kościół ortodoksyjny ma wymiar narodowy i pań-
stwowy, co wynika z charakteru samego prawosławia (autokefalia).
W wielu krajach odgrywa znaczącą rolę. Wewnątrz judaizmu dają
o sobie znać niezwykle aktywne ruchy religijne, podobnie jest w hin-
duizmie i buddyzmie.9

Kościół katolicki, mający trudności w Europie, szczególnie Za-
chodniej, całkiem dobrze sobie radzi w innych częściach świata. Za-
uważa się jednak zmianę w świadomości religijnej. W ramach katoli-
cyzmu na całym świecie ludzie mawiają: „Jestem katolikiem, ale…”.
Owo „ale” oznacza pluralizację. Dla wielu jednostek wiara staje się
bardziej krucha, wrażliwa. Ponieważ nie uważa się jej już za coś
oczywistego, naturalnego. Jeśli coś wybieram, nie uważam tego za
rzecz naturalną. Z definicji możliwość wyboru pociąga za sobą moż-
liwość rozmyślenia się. Instytucjonalne implikacje tej sytuacji są ta-
kie, że religijne instytucje, w kontekście chrześcijańskim, stają się
dobrowolnymi stowarzyszeniami. Przynależność do Kościoła staje
się dobrowolna. To ma wiele konsekwencji: bycie członkiem jakie-
goś Kościoła nie jest czymś oczywistym, należy przekonywać ludzi,
by do niego wstąpili, władza hierarchii kościelnej staje się ograniczo-
na.10 Da się słyszeć głosy mówiące o tym, że jeśli chrześcijaństwo
chce funkcjonować w pluralistycznym społeczeństwie, to powinno

KS. KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
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10 Por. tamże. Według raportu Instytutu Pew Forum on Religion and Public Life jed-
na czwarta Amerykanów zmieniła wyznanie w ciągu ostatnich 35 lat. Protestanci
najczęściej przechodzą do innych wspólnot religijnych. Co dziesiąty Amerykanin
jest byłym katolikiem. Zob. Kapryśna religijność Amerykanów, http://info.wia-
ra.pl z 26.02.2008.

9 Por. tamże, s. 3.



zrezygnować z „twardego dogmatyzmu” na rzecz „miękkiej” cnoty
miłosierdzia. Powinno porzucić pretensje do posiadania ostatecznej
prawdy na temat struktury rzeczywistości. Kiedy Kościół naucza mi-
łosierdzia, tworzy przestrzeń dla pluralizmu, koegzystencji różnych
religii. W dobie globalizacji, gdy rozprzestrzenia się wiedza o rozma-
itych wierzeniach religijnych i zaczynają one ze sobą konkurować,
chrześcijaństwo nie może być dogmatyczne – twierdzi filozof włoski,
uważający się za chrześcijanina, G. Vattimo.11 Krótko mówiąc, sta-
nowisko powyższe można sprowadzić do tezy wypowiedzianej przez
Benedykta XVI, iż pozwalając wierzyć w Boga i szanując publiczną
rolę religii i Kościoła, jednocześnie subtelnie sprowadza się wierze-
nie religijne do najmniejszego mianownika. Wiara staje się bierną
akceptacją faktu, że pewne rzeczy „z zewnątrz” są prawdziwe, ale bez
praktycznego odniesienia do życia codziennego. Wynikiem jest ros-
nący rozdział wiary od życia: życie takie, „jakby Bóg nie istniał”.
Problem pogłębia jeszcze indywidualistyczne i wybiórcze podejście
do wiary i religii: daleka od katolickiego podejścia „myślenia z Koś-
ciołem” każda osoba wierzy, że ma prawo do rozróżniania i wybiera-
nia, podtrzymując więzi społeczne, ale bez całościowego nawrócenia,
wewnętrznego w stosunku do prawa Chrystusa. W konsekwencji bar-
dziej niż być przemienionymi i odnowionymi w duchu, chrześcijanie
ulegają łatwo pokusie dostosowywania się do ducha wieku (por. Rz
12, 3).12

Warto jednak zauważyć, że po śmierci Jana Pawła II, kiedy do-
konywano próby oceny tak długiego pontyfikatu, wielu komentato-
rów podkreślało fakt wzrostu znaczenia i obecności katolicyzmu we
współczesnym świecie. Polski filozof, niegdyś wybitny marksista,
L. Kołakowski uważa, iż wielką zasługą Papieża było to, że z taką si-
łą utwierdził obecność Kościoła w naszej cywilizacji.13 Filozof
M. Środa, bynajmniej nie związana z Kościołem, podsumowując pon-

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W SFERZE PUBLICZNEJ
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13 Por. L. Kołakowski, Prorok odpowiedzialnej wolności, „Rzeczpospolita” 83(2005),
s. 10–13.

12 Benedykt XVI. Sekularyzm stanowi dla Kościoła wyzwanie, art. cyt.

11 O etyce miłosierdzia. P. Marczewski rozmawia z Gianni Vattimo, „Europa. Ty-
godnik Idei” 51 z 22 XII 2007, s. 8. 



tyfikat Papieża Polaka, stwierdziła, że wzmocnił on Kościół jako in-
stytucję i uczynił wyraźniejszymi jego nakazy.14

Niemiecka gazeta Die Welt, opisując pogrzeb Jana Pawła II za-
uważyła: Msza za Jana Pawła II, która poruszyła miliony ludzi zgro-
madzonych w Rzymie i miliardy ludzi na świecie, która sprawiła, że
w cudownym kręgu placu św. Piotra zebrali się niemal wszyscy przy-
wódcy świata, była bezprzykładnym triumfem ukazującym prawdziwy
wymiar religii. Wiara, której renesans nadaje kształt obecnej epoce,
z całą mocą ukazała swą pokojową siłę. Mógł to osiągnąć jedynie
Kościół katolicki. Udało mu się to, co nie udało się żadnej innej re-
ligii czy wyznaniu. Stabilność instytucjonalna Kościoła, jego wiara
w moc tajemnicy, umiejętność organizowania ceremonii i podporząd-
kowanie się charyzmatycznemu autorytetowi papieża – dzięki temu
Kościół jest zdolny do skupienia całego świata wokół swego przesła-
nia.15 O sile Kościoła świadczy także i to, że dzięki odważnemu sta-
wianiu pewnych kwestii przez Jana Pawła II, takich jak np.: aborcja,
eutanazja, małżeństwo, weszły one do świadomości społecznej i stały
się przedmiotem powszechnego dyskursu.16 Redaktor J. Moskwa na-
pisał, że Jan Paweł II dał katolicyzmowi bezprecedensową pozycję w
świecie, a jednocześnie pozostał on mocnym „znakiem sprzeciwu”
wobec prądów dominujących w cywilizacji współczesnej.17

Pomimo, że świat jest generalnie religijny, to jednak istnieją
dwa wyjątki. P. L. Berger nazywa je sekularyzmem socjologicznym
i geograficznym. Sekularyzm socjologiczny to międzynarodowa war-
stwa intelektualistów, którzy są w dużym stopniu zsekularyzowani.
Ta stosunkowo niewielka część populacji jest niezwykle wpływowa,
szczególnie w świecie mediów, na uniwersytetach i w tworzeniu pra-
wodawstwa. Wyjątek geograficzny to Europa Zachodnia i Środkowa.
Jest to najbardziej zsekularyzowana część świata. Według amerykań-
skiego socjologa we wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieje
tzw. „pakiet europejski”, w którego skład wchodzi sekularyzm. Na
Polskę, ciągle jeszcze bardziej religijną od innych krajów Europy,
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będą silne naciski, aby także zmierzała w kierunku sekularyzmu. Na
naszym kontynencie, niezależnie od sytuacji prawnej uregulowania
stosunków państwo–Kościół, istnieje europejski pakt z religią. Pole-
ga on na tym, że istnieje wolność religijna, gwarantowana przez pra-
wo, można wierzyć, w co się komu podoba, można praktykować, co-
kolwiek się chce, dopóki nie łamie się prawa – wszystko to jednak
poza sferą publiczną. Sfera publiczna jest w niektórych krajach częś-
ciowo, w innych zupełnie „oczyszczona” z religijnej symboliki. Tu
następuje pole konfliktu z islamem, dla którego prawo religijne do-
tyczące każdego aspektu ludzkiego życia, jest centralnym elementem
tej religii.18

Interesujący jest też problem demograficzny i jego konsekwen-
cje. Badania pokazują, że ludzie religijni mają więcej dzieci. Jeśli
znaczna część Europy jest areligijna, a w związku z tym rodzi się co-
raz mniej dzieci, to sytuacja demograficzna Starego Kontynentu staje
się dramatyczna. Według wiarygodnych prognoz pod koniec stulecia
nasz kontynent będzie zamieszkiwało niewielu etnicznych Europej-
czyków.19

2. Miejsce Kościoła w sferze publicznej w Polsce

Socjolog Tadeusz Szawiel uważa, że wiara religijna to nie prze-
konania i nie światopogląd, ale raczej pewna forma życia. A jeżeli
tak jest, to nie wszystko od nas zależy, np. w jakim kraju się uro-
dziłem, w jakiej rodzinie… W dużym stopniu niezależnie od wiary
ludzi istnieje coś takiego jak kultura, w którą wciela się określona tra-
dycja religijna. W Polsce jest to kultura katolicka.

Nie można mówić o polskiej religijności, nie mówiąc o Koś-
ciele katolickim. Rok 1989 stał się pewną cezurą ze względu na zmia-
ny ustrojowe. Skończyła się rola Kościoła jako pośrednika pomiędzy
narodem a władzą komunistyczną. Była to funkcja zastępcza. Koś-
ciół i religia trwale wkroczyły do sfery publicznej. W czasie trwania
transformacji społeczno-politycznej Kościół uzyskał pełnię autono-
mii i suwerenności. Lata 90. ubiegłego wieku to okres czterech wiel-
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kich debat związanych z obecnością Kościoła w sferze publicznej.
Pierwsza była związana z politycznym zaangażowaniem Kościoła ja-
ko instytucji. Druga – związana była z wprowadzeniem, a w zasadzie
z powrotem, religii do szkół. Trzecia wielka debata dotyczyła usta-
wowej ochrony życia, zaś czwarta związana była z konkordatem. De-
baty te, często emocjonalne i demagogiczne, przyczyniły się do wy-
klarowania stanowiska opinii publicznej i do wypracowania kompro-
misu, który do dziś popiera nie tylko większość Polaków, ale także
większość sił politycznych w kwestii stosunków państwo–Kościół.20

Intensywność wiary religijnej oraz znacząca rola Kościoła
w Polsce to wg Szawiela wynik kilku czynników. Wymienia on:
transformację, która odbywała się bez zrywania więzi społecznych,
modernizację nowego typu, działalność instytucji kościelnych: para-
fii, lekcji religii w szkole, które pobudzały motywacje religijne wśród
Polaków oraz „czynnik papieski”, szczególnie pielgrzymki Jana Paw-
ła II do ojczyzny. Przyszłość katolicyzmu zależy w dużym stopniu
od samego Kościoła, jego potencjału intelektualnego, społecznego
i instytucjonalnego, który umożliwi przeniesienie polskiego dzie-
dzictwa religijnego w przyszłość. Ale przede wszystkim potrzebni są
charyzmatycy.21

3. Kościół w życiu publicznym jako problem pastoralny

Lansowana w niektórych środowiskach teza o prywatności re-
ligii czy indywidualizmie religijnym jest nie do pogodzenia z chrześ-
cijańskim rozumieniem wiary. Wyraźnie o tym naucza Benedykt XVI,
stwierdzając, że wiara chrześcijańska jest zasadniczo kościelna i bez
żywej więzi ze wspólnotą wiara jednostki nigdy nie będzie wzrastać
aż do dojrzałości […]. W chrześcijaństwie nie może być miejsca na
religię czysto prywatną: Chrystus jest Zbawicielem świata i my jako
członkowie Jego Ciała i uczestnicy Jego „munera” proroczego, kap-
łańskiego i królewskiego nie możemy oddzielać naszej miłości do Nie-
go od zaangażowania na rzecz budowy Kościoła i rozszerzania Kró-
lestwa. W miarę, jak religia staje się sprawą czysto prywatną, traci
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własną duszę.22 Dlatego też żywotną sprawą jest wymiar społeczny
wiary, co przekłada się na obecność Kościoła w sferze publicznej,
z której bywa niejednokrotnie wypychany.

Specyficzna funkcja Kościoła należy do porządku religijnego.
Kościół realizując swoje posłannictwo, pełni przede wszystkim funk-
cje religijne: nauczycielską (prorocką), kapłańską (liturgiczną) oraz
pasterską (królewską). Głosząc zbawienie, czyli wyzwolenie z rze-
czywistości zła oraz dar nowego i wolnego życia w Chrystusie, co
jest samym sercem Ewangelii, winien poszukiwać ciągle nowych,
skutecznych sposobów i form dla głoszenia tego przesłania. Szero-
kim polem dla tej działalności jest liturgia, szczególnie Eucharystia
oraz kaznodziejstwo.23 Jednym z wielkich wyzwań, stojących przed
Kościołem […] jest sprawa pielęgnowania tożsamości katolickiej
opartej nie tyle na elementach zewnętrznych, ile raczej na sposobie
myślenia i działania, zakorzenionym w Ewangelii i wzbogaconym
u podstaw o żywą tradycję Kościoła.24

Zadaniem Kościoła jest ukazywanie wyższości wartości du-
chowych w kulturze i cywilizacji, z jednoczesnym docenianiem tych
wartości ziemskich, które mają pozytywny sens dla rozwoju społe-
czeństwa. Obecność Kościoła w społeczeństwie związana jest z jego
misją ewangelizacyjną, a zwłaszcza z dwiema funkcjami: profetycz-
no-krytyczną i humanizacyjną. Pierwsza funkcja oparta o katolickie
nauczanie społeczne polega na krytycznej ocenie różnych przejawów
niesprawiedliwości oraz na trosce wobec każdej osoby ludzkiej, bu-
dowaniu ładu społecznego i pokoju światowego. Kościół ma prawo
oceny istniejącej sytuacji oraz wskazywania na kierunki odnowy
w duchu Ewangelii i zasad etyczno-społecznych. Funkcja humaniza-
cyjna, która jest częścią misji zbawczej Kościoła polega na inicjo-
waniu, motywowaniu i uczestnictwie w działaniach, które łączą ludzi
dobrej woli. Nie ma obecnie ideologiczno-administracyjnych ograni-
czeń ze strony władzy państwowej czy samorządowej w zakresie sze-
roko pojętej współpracy dla dobra ludzi.25
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Obecność Kościoła w sferze publicznej jest domeną wiernych
świeckich. To oni, uczestnicząc w życiu politycznym, społeczno-gos-
podarczym i kulturalnym przepajają całą rzeczywistość ziemską du-
chem ewangelicznym. Wyraża się to przez przypominanie wartości
i zasad, jakimi powinien kierować się człowiek uprawiający politykę,
rozwijający gospodarkę i tworzący kulturę. Kościół w dziedzinie po-
lityki widzi siebie jako stróża porządku moralnego i krytyczne su-
mienie, oceniając działania polityczne nie tylko z punktu widzenia
ich wpływu na sprawy religijne, ale także ze względu na godność
osoby ludzkiej. Na płaszczyźnie polityki Kościół pełni rolę służebną,
stosując w swoim działaniu metodę przepajania wartościami ewange-
licznymi życie polityczne oraz podając zasady w nim obowiązujące.26

Kościół jest ponadpartyjny, otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli
i nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. Jest sprawą doniosłą,
żeby zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych doceniano właś-
ciwy stosunek między wspólnotą polityczną a Kościołem i by jasno
rozróżniano to, co czynią wierni, czy to poszczególni, czy […] stowa-
rzyszeni, we własnym imieniu jako obywatele kierujący się głosem
sumienia chrześcijańskiego, od tego, co czynią wraz ze swymi paste-
rzami w imieniu Kościoła (zob. KDK 76). Zachęca się świeckich do
udziału w polityce, zarówno w znaczeniu szerokim, jako roztropna
troska o dobro wspólne jak i w znaczeniu węższym, czyli w walce
o władzę i jej sprawowanie (zob. ChL 42–43). Jest zadaniem katoli-
ków świeckich bezpośrednie zaangażowanie w dziedzinie polityki, mo-
tywowane szeroką troską o dobro społeczności, w której żyją – dobro
wspólne, czyli dobro wszystkich ludzi i całego człowieka. Zarzuty pod
adresem polityki nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności
katolików w sprawach publicznych. Jest to ich prawo, ale także obo-
wiązek sumienia, jak również zadanie wynikające z ich powołania.
Opcje polityczne katolików […] winny być zgodne z ewangelicznym
systemem wartości. Wymaga to nieraz bardzo wnikliwego rozezna-
nia. Społeczna doktryna Kościoła może tutaj oddać wielkie zasługi.27
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Udział katolików świeckich w polityce jest ich prawem i obowiąz-
kiem sumienia, zaś ich polityczne opcje winny być w zgodzie
z Ewangelią. Polityka stanowi integralną część działalności chrześci-
jan i wypływa z szeroko pojętego powołania danego każdemu czło-
wiekowi. Wymaga to należytego uformowania sumienia, co stanowi
szczególne pole zaangażowania Kościoła.28 Uprawianie polityki przez
katolików świeckich wymaga odpowiedniej formacji, głównie doj-
rzałości w podejmowaniu decyzji w życiu publicznym. Wyrazem tej
dojrzałości jest przede wszystkim społeczny wymiar wiary inspiro-
wany Ewangelią i jej konkretyzacja w nauczaniu społecznym Koś-
cioła. Społeczny wymiar wiary traktuje się jako konsekwencję reli-
gijności.29 Duchowni mają obowiązek uczestniczenia w tej formacji,
pomagając świeckim w pogłębianiu znajomości nauki Kościoła oraz
w ukazywaniu wymiaru moralnego w działalności politycznej.

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio, poświęconej te-
matyce misyjnej, wymienił obszary kulturowe, czyli współczesne
areopagi, m.in.: świat nauki, kultury, środków społecznego przekazu,
gospodarka (zob. RM 37). To są te obszary, w których wierni świec-
cy winni się aktywnie zaangażować, gdyż obecność Kościoła jest
w nich dalece niewystarczająca. Poważnym problemem naszych cza-
sów jest narastający rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a kulturą. Praw-
dą jest, że Kościół, posługując się dorobkiem różnych kultur w gło-
szeniu słowa Bożego, liturgii i organizacji życia kościelnego, nie wią-
że się z żadną kulturą (zob. KDK 58). Bezpośrednim celem chrześci-
jaństwa nie jest tworzenie kultury, jednak – przynosząc zbawienie
człowiekowi, twórcy kultury – Kościół czyni z kultury narzędzie
dobra i prawdy, a przyjmując postawę łączności ze wszystkimi kultu-
rami, wyrażając szacunek wobec nich, nadaje im pełniejszy sens,
oczyszcza je i nobilituje.30 Kościół musi dołożyć wszelkich starań,
aby zewangelizować kulturę (zob. EN 20). Mając zaś na względzie
prawdę, że człowiek dochodzi do pełni swego człowieczeństwa i roz-
wija się zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym
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dzięki kulturze, oraz że kultura może stanowić przygotowanie do
przyjęcia orędzia Jezusa Chrystusa, jest także promotorem kultury
(zob. KDK 53). Zadaniem Kościoła jest więc nie tylko przypomina-
nie zasad, wedle których winna się rozwijać kultura, jeśli chce służyć
dobru osoby ludzkiej, ale także domaganie się jak najszerszego
upowszechniania kultury. Kultura, warunkująca rozwój człowieka,
nie może być domeną tylko nielicznych jednostek czy grup społecz-
nych, ale winna być dostępna dla wszystkich ludzi (KDK 60). Niez-
będny jest także udział chrześcijan w tworzeniu kultury.31

W dziedzinie skomplikowanych problemów społeczno-gospo-
darczych Kościół nie ma gotowych recept na ich rozwiązywanie, jed-
nak nauka społeczna Kościoła zawiera zasady, których przestrzega-
nie jest niezbędne do zbudowania sprawiedliwego systemu gospodar-
czo-społecznego. Obecność Kościoła w życiu gospodarczo-społecz-
nym musi uwzględnić z jednej strony transcendencję chrystianizmu
w tej dziedzinie, a z drugiej konieczność ukazania aktualności zasad
Ewangelii w odniesieniu do życia społeczno-gospodarczego.32 Roz-
wój ekonomiczny musi spełniać takie warunki, aby służył rozwojowi
osoby ludzkiej, usuwając jednocześnie różnice, jakie występują
w dziedzinie gospodarczej. Należy przeciwstawić się obecnej tenden-
cji, polegającej na tym, że bogaci stają się coraz bogatsi, zaś biedni
stają się coraz biedniejsi. Głos Kościoła jest dopominaniem się o peł-
ny awans każdego człowieka. Spojrzenie Kościoła sięga dalej, poza
doczesność, ukazując eschatologiczne przeznaczenie człowieka, któ-
ry poprzez doczesne zaangażowanie, przepajane wartościami ewan-
gelicznymi, ukazuje obecność Boga w świecie, który kroczy wraz
z człowiekiem trudnymi drogami życia społeczno-gospodarczego.33

KS. KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

20

33 Por. B. Lambert, Życie ekonomiczno-społeczne, w: Nowy obraz Kościoła po So-
borze Watykańskim II, dz. cyt., s. 359–363.

32 Por. M. Fiałkowski. Stosunek Kościoła do świata, art. cyt., s. 274.

31 Por. P. Delhaye, Sobór a kultura, w: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykań-
skim II, red. B. Lambert, Warszawa 1968, s. 356–358; A. Bławat, Jan Paweł II
o stosunku Kościoła katolickiego do kultury, CT 57(1987) f. 3, s. 105–106.



Zakończenie

Zadaniem Kościoła jest realizacja pośrednictwa zbawczego,
zleconego przez Jezusa Chrystusa. W ramach tego istotną sprawą jest
głoszenie Ewangelii i wynikających z niej zasad moralnych. Kościół
nie narzuca ludziom na siłę prawdy czy dobra, ale stara się kształto-
wać i budzić sumienia. Ma prawo do wyrażania swoich opinii także
na forum publicznym, podobnie jak czynią to inne podmioty życia
społecznego. Kościół poprzez swoją działalność duszpasterską, szcze-
gólnie wypełniając funkcję profetyczno-krytyczną oraz humanizacyj-
ną, pomaga ludziom w kształtowaniu porządku doczesnego czy to na
płaszczyźnie życia politycznego, kulturalnego czy gospodarczo-spo-
łecznego. Działalność ta staje się formą dawania świadectwa we
wszystkich kręgach społecznych. Nie jest to sprawą łatwą i prostą.
Często jest to działanie na zasadzie znaku sprzeciwu. Coraz trudniej
jest rozmawiać w społeczeństwach zachodnich w sposób rozsądny
o „zbawieniu”. Niemniej jednak zbawienie – wyzwolenie z rzeczywis-
tości zła oraz dar nowego i wolnego życia w Chrystusie – jest w sa-
mym sercu Ewangelii. Musimy odkryć na nowo […] nowe i pory-
wające sposoby dla głoszenia tego przesłania i obudzenia pragnienia
owej pełni, którą tylko Chrystus może dać.34

Streszczenie
We współczesnym świecie wiara i przynależność do Kościoła stają

się przedmiotem osobistego wyboru. Kościół, chcąc być obecnym w sferze
publicznej, musi propagować swoje nauczanie na wszystkich szczeblach:
w katechezie, kaznodziejstwie, w kształceniu seminarzystów, na wyższych
uczelniach. Ewangelia musi być przepowiadana i nauczana jako całościowy
sposób życia, dający pociągającą i wiarygodną intelektualnie i praktycznie
odpowiedź na rzeczywiste problemy ludzkie. Istotną rolę w tym, że Kościół
i religia znalazły trwałe miejsce w życiu publicznym odegrał pontyfikat Ja-
na Pawła II, co kontynuuje także Benedykt XVI. Niemniej obecność Koś-
cioła w sferze publicznej jest domeną wiernych świeckich. To ich zaanga-
żowanie w polityce, kulturze czy życiu społeczno-gospodarczym jest świa-
dectwem duszpasterskiej obecności Kościoła w życiu publicznym.
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34 Benedykt XVI. Sekularyzm stanowi dla Kościoła wyzwanie, art. cyt.



Zusammenfassung
In der modernen Welt der Glaube an Jesus Christus und Zugehörig-

keit zur katholischen Kirche werden zu den persönlichen Entscheidungen.
Wenn die Kirche in der aller Öffentlichkeit wirken will, muss ihre Glauben-
unterricht auf allen Stufen propagieren: in der Katechese, in der Wortver-
kündigung, in der Ausbildung der Priesterkandidaten und in den Hoch-
schulen. Das Evangelium muss als Lebensstill verkündet und gelehrt wer-
den, der ziehende, intellektuelle, glaubwürdige und praktische Antwort auf
wirkliche Menschenprobleme gibt. Dank dem Pontifikat des Papstes Johan-
nes Paul II, das durch seinen Nachfolger Benedikt XVI fortgeführt wird, die
katholische Kirche und christliche Religion einen festen Platz in der Öffent-
lichkeit gefunden hat. Trotzdem die aktive Anwesenheit der Kirche in der
Öffentlichkeit, immer noch, die Domäne der christlichen Laien ist. Ihre
Engagement in der Politik, Kultur und im sozial-wirtschaftlichen Leben ist
ein Zeugnis der systematischen Seelsorge der katholischen Kirche und ihrer
Anwesenheit in der allen Öffentlichkeit.

KS. KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
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ks. Jan Przybyłowski*

Przemiany społeczne a przemiany religijności
w środowisku młodzieży polskiej2

W Polsce trwa cicha walka o młodzież, zgodnie z przekona-
niem, że kto ma po swojej stronie młodzież, do tego należy przysz-
łość. Jest to przede wszystkim walka o kształt moralności młodych
ludzi, o ich ideały i wartości. Kościół ma świadomość, że obecne po-
kolenie młodych Polaków zadecyduje też o religijnym obliczu społe-
czeństwa polskiego w przyszłości. Na początku tego referatu można
postawić śmiałą tezę, że współczesna sytuacja młodzieży katolickiej
w Polsce daje podstawy do optymizmu. Przed Kościołem stoją jed-
nak wielkie wyzwania. W ramach działalności pastoralnej musi on
podjąć pracę nad religijnością młodych Polaków, ale także powinien
wykorzystać ich potencjał społeczno-kulturowy. Młodzież polska po-
trzebuje bowiem całościowej formacji, łączącej harmonijnie wiedzę
religijną i uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła z jej co-
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2 Referat wygłoszony w Akademii Katolickiej w Berlinie. Neunte Deutsch-Pol-
nische Ferienakademie für Priestermtskandidatem und Studierende der Theologie
und Politikwissenschaft: Indentität in der Pluralität Herausforderungen für Kirche
und Gesellschaft, Berlin 25-31 sierpnia 2008.

* Ks. dr hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW, kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej
Fundamentalnej na UKSW oraz Studium Biblijno-Pastoralnym.
Opublikował ponad 250 pozycji z następujących zagadnień: metodologia teologii
pastoralnej, eklezjologia pastoralna, organizacja duszpasterstwa, zadania Kościoła
wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych i religijnych, teologia no-
wej ewangelizacji, apostolstwo ludzi świeckich, teologia modlitwy i duchowość li-
turgiczna, duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, działalność formacyjno-wycho-
wawcza Kościoła w środowisku młodzieżowym.



dziennym życiem. Nie powinno to być takie trudne, gdyż jak powta-
rza R. Femia: Bóg czuwa, Bóg jest młody...3

Młodzi Polacy i Niemcy

Wejście Polski do Unii Europejskiej upoważnia do postawie-
nia ważnych pytań: jak są postrzegani młodzi Polacy w Europie? Jak
sobie radzą na emigracji? Odpowiedzi na te pytania mogą być łat-
wiejsze, jeżeli uwzględni się kontekst najbliższego sąsiedztwa Polski
z Zachodu Europy: państwa niemieckiego. Niemcy nie otworzyły
swojego rynku pracy dla obywateli nowych członków Unii Europej-
skiej. Natomiast z najnowszych badań wynika, że 70% Niemców nie
chce otwarcia rynku pracy dla Polaków. Czy to rezultat obaw przed
konkurencją, czy lęk przed polską „kulturą”? A może jest to histeria
spowodowana stereotypowym obrazem Polaków, albo po prostu nie-
chęć spowodowana zadawnionymi i niezabliźnionymi ranami wspól-
nej historii?

Dzieje narodu polskiego i niemieckiego w perspektywie wza-
jemnych relacji Polaków i Niemców mają znaczenie symboliczne.
Chodzi przede wszystkim o wzajemne uprzedzenia, które mają swoje
korzenie w historii naszych narodów.4 Polacy widzą bowiem Niem-
ców jako ludzi pracowitych, uczciwych i solidnych, a Niemcy po-
strzegają Polaków jako ludzi leniwych, nieuczciwych i nieobowiąz-
kowych (od czasu do czasu w niemieckich mediach powraca obraz
Polaka – złodzieja, zwłaszcza samochodów). Takie opinie mają prze-
de wszystkim charakter uogólniający (narodowy) – wszyscy Niemcy,
wszyscy Polacy są tacy sami. W tym wypadku jest to dziedzictwo nie-
chlubne historii, która próbuje zawłaszczyć teraźniejszość i wpływać
na przyszłość.

KS. JAN PRZYBYŁOWSKI
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4 Odwołując się do stereotypów, które z nich wyrosły, można powiedzieć, że Pola-
cy reprezentują polnische Wirtschaft, a Niemcy deutche Ordung (Ordung muss sein).

3 A. Dupleix, R. Femia, Czy można żyć Ewangelią dzisiaj?, Kraków 1998, s. 72–73.



Historyczne korzenie charakteru narodowego Polaków

Ostatnie dwa stulecia to świadectwo heroicznych dążeń pol-
skiego narodu ku własnemu suwerennemu państwu,5 które dla wielu
pokoleń naszych rodaków, jak mówił Jan Paweł II, istniało jedynie
w marzeniach, w przekazach rodzinnych, w modlitwie. Czasy roz-
biorów to czas walki o odzyskanie utraconej niepodległości Polski
wykreślonej z mapy Europy. Brak tej podstawowej struktury poli-
tycznej, kształtującej rzeczywistość społeczną, był zwłaszcza pod-
czas ostatniej wojny światowej tak dotkliwy, iż w warunkach śmier-
telnego zagrożenia samego biologicznego istnienia narodu, doprowa-
dził do powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które nie miało
analogii w całej okupowanej Europie. O determinacji Polaków w wal-
ce o wolność świadczy również Powstanie Warszawskie, kiedy to
podczas 63 dni walk zginęły tysiące młodych Polaków, którzy odda-
wali życie za wolność ojczyzny (notabene Niemcy prawie nic nie
wiedzą o Powstaniu Warszawskim, a jedynym Powstaniem z czasów
wojny jest dla nich Powstanie w Getcie Żydowskim).

Drugie świadectwo heroizmu Polaków to zdecydowany sprze-
ciw polskich robotników na wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Wtedy
powstała „Solidarność”, która wybrała drogę pokojowej walki o pra-
wa człowieka i narodu. Wybrała także zasadę, która szybko się upow-
szechniła, że nie ma wolności bez solidarności: solidarności z drugim
człowiekiem, solidarności przekraczającej różnego rodzaju bariery
klasowe, światopoglądowe, kulturowe, a nawet geograficzne, czego
świadectwem była pamięć o losie naszych wschodnich sąsiadów (Po-
lacy mają prawo głosić, że to „Solidarność” dała początek upadku
Muru Berlińskiego). Konsekwencją wyboru takich właśnie pokojo-
wych metod walki o społeczeństwo wolnych obywateli i o demo-
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5 Żeby zrozumieć charakter narodu polskiego, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
kształtował się on w nieustannej walce o wolność, którą niestety również sami Po-
lacy różnie rozumieli. Szkocki poeta John Barclay w 1613 r. pisał o Polakach:
„naród to zrodzony do gwałtów i swawoli, którą wolnością nazywają”. Natomiast
Fryderyk Engels w liście do Karola Marksa (1851 r.) zawarł twierdzenie: „Polacy
nie zapisali się nigdy w historii niczym prócz walecznych i głupich bijatyk”. Zob.
na ten temat E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa
2008.



kratyczne państwo, były – mimo cierpień, ofiar, upokorzeń stanu wo-
jennego i lat następnych – wydarzenia 1989 r., które zapoczątkowały
wielkie zmiany polityczne i społeczne w Polsce i Europie. Przyniosły
one Polakom nie tylko upragnioną wolność, ale w sposób decydujący
przyczyniły się do upadku murów, które przez niemal półwiecze od-
dzielały od wolnego świata społeczeństwa i narody naszej części
kontynentu. Te historyczne przemiany zapisały się w dziejach współ-
czesnych jako przykład i nauka, iż w dążeniu ku wielkim celom ży-
cia zbiorowego człowiek, krocząc swym historycznym szlakiem, może
wybrać drogę najwyższych aspiracji ludzkiego ducha (Jan Paweł II,
Przemówienie w siedzibie ONZ, 5 X 1995). Może i powinien przede
wszystkim wybrać postawę miłości, braterstwa i solidarności, posta-
wę szacunku dla godności człowieka, a więc te wartości, które wtedy
zadecydowały o zwycięstwie bez jakże groźnej konfrontacji atomowej.6

Polacy współcześni

Polacy dali w ostatnim czasie świadectwo heroizmu w dążeniu
do wolności. Czy to jednak zmieniło samych Polaków? Odpowiedź
jest trudna, bo Polacy się zmieniają, ale wiele starych nawyków po-
zostało. Eugeniusz Brzezicki, psychiatra, stworzył do opisania pol-
skiego charakteru pojęcie typu skirtotymicznego („niespokojny”
duch).7 Jakie cechy można pod ten typ podłożyć? To przede wszyst-
kim fantazja, życie z gestem (postaw się a zastaw się), brawura i od-
waga (na pokaz), próżność, lekkomyślność, swawola, indywidualizm
i prywata (liberum veto), słomiany zapał (brak wytrwałości), bezpro-
duktywność. W tym typie charakteru są też cechy pozytywne: bogata
wyobraźnia, szerokie horyzonty myślowe, szybka orientacja, zdol-
ność do improwizacji, empatia, umiejętność szybkiego przystosowa-
nia się do nowych warunków. Skirtotymicy są z natury cierpliwi
i wytrwali w trudnych sytuacjach, natomiast w okresach powodzenia
rozleniwiają się i stają się beztroscy.

Ten narodowy charakter Polaków ulega gwałtownym zmia-
nom pod wpływem aktualnych przemian związanych z przystąpie-
niem Polski do struktur Unii Europejskiej. Te przeobrażania widać
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7 Od greckich słów: skirtao – skaczę i thymos – duch.

6 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie, Warszawa 11 VI 1999, 3.



przede wszystkim w pokoleniu ludzi młodych. Według niektórych
szacunków z Polski do pracy na Zachód wyjechało prawie trzy mi-
liony Polaków. Większość z nich doskonale radzi sobie na europej-
skim rynku pracy. Z badań wynika też, że Polacy pracują więcej niż
inne nacje europejskie, choć nie przekłada się to jeszcze na lepszą
wydajność. Młodzi Polacy inwestują też w swoje wykształcenie (co
czwarty Polak w wieku pomaturalnym studiuje), które jest przepust-
ką do lepszego życia (kariery, sukcesu zawodowego, dostatniego
i szczęśliwego życia). Średnie pokolenie Polaków postawiło nato-
miast na dorabianie się, a tylko starsi Polacy częściej niż inni narze-
kają i tęsknią za opieką socjalną poprzedniego systemu.

Co zmienia Polaków? Niektórzy sądzą, że to kapitalizm, pie-
niądze i Unia Europejska są przyczynami przemian społeczeństwa
polskiego. A co tak naprawdę zmienia Polaków? Ciśnie się na usta
prosta odpowiedź: to nowe wyzwania zmieniają Polaków, a oni sami
zmieniają swoje społeczeństwo. Jeszcze u samych początków zmian
politycznych (powstanie „Solidarności” – sierpień 1980, a następnie
pierwsze częściowo wolne wybory – 1989 r.), struktura społeczna
w Polsce składała się z trzech warstw: chłopów, klasy robotniczej
i inteligencji. Na Zachodzie są farmerzy, ale nie są chłopami, tylko
producentami rolnymi; są robotnicy, ale nie ma klasy robotniczej.
Najważniejszą zaś grupą społeczną jest klasa średnia, do której moż-
na wejść dzięki wykształceniu i odpowiednim dochodom, a nie dzię-
ki pochodzeniu społecznemu. Społeczeństwa zachodnie rozwijały się
za sprawą mieszczaństwa i burżuazji, a w Polsce kapitalizm budo-
wała szlachta i inteligencja (wynalazek polski i rosyjski). Z tego po-
wodu w Polsce nie było też etosu pracy, gdyż – jak pisał o Pierwszej
Rzeczypospolitej Edmund Lewandowski – anachroniczny ustrój gos-
podarczy utrwalał ekstensywne metody produkcji i kształtował nega-
tywne postawy wobec pracy. Szlachtę przyzwyczajał do wygodnictwa
i próżniactwa, a chłopów do partaczenia roboty. Chłopi do tego stop-
nia nie znosili pracy, że po uwłaszczeniu we wszystkich zaborach po-
padli w stan bierności, apatii i pijaństwa. Wyzyskiwani chłopi
i przyzwyczajona do luksusów szlachta nie byli w stanie budować
kapitalistycznego etosu pracy.8
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8 Zob. M. Cieślik, Charakter narodowy. Jak zmienia się spojrzenie Polaków na sa-



Nie można też pominąć znaczenia czynnika religijnego. Polska
była i jest krajem katolickim. Według zaś Maxa Webera rozwojowi
kapitalizmu na Zachodzie sprzyjał kalwinizm i luteranizm, które
uznawały bogacenie się za cnotę. W społeczeństwie katolickim za
najważniejsze w życiu uznaje się natomiast nie to, co doczesne, ale
wieczne (Etyka protestancka i duch kapitalizmu). Wraz z wejściem
Polski do Unii Europejskiej protestanckie wezwanie: bogactwo jest
cnotą, bogaćcie się, a będziecie szczęśliwi – staje się dla wielu trudną
do przezwyciężenia pokusą. Okazuje się bowiem, że łatwiej zdobyć
wykształcenie, zmienić pracę i miejsce zamieszkania, więcej zarabiać
niż zmienić swoją mentalność. Polacy korzystają ze swojej szansy
zmian społecznych. Mają coraz więcej pieniędzy i pewności siebie,
ale nie tak łatwo przychodzi im pozbyć się cech negatywnych, które
głęboko tkwią w charakterze narodowym.9

Wychowanie

Skuteczną pomocą w pozbywaniu się cech negatywnych jest
wychowanie młodzieży poprzez wprowadzenie ich w świat wartości.
W etyczno-filozoficznym znaczeniu wartość to podstawowe nasta-
wienie (Grundeinstellungen), które pomaga ludziom właściwie urze-
czywistnić ich człowieczeństwo. Wartości mają wyraźny rys subiek-
tywny, gdyż każdy człowiek sam decyduje o tym, co dla niego jest
wartościowe. Jednak im wyższy jest poziom moralny jednostek, tym
bardziej podobne są ich wewnętrzne doświadczenia i łatwiejszy kon-
sensus aksjologiczny. Okazuje się więc, że pozytywny proces roz-
woju moralnego stanowi tę dziedzinę życia człowieka, w której może
przejawiać się jego prawdziwa wolność. Od każdego człowieka za-
leży ład moralny jego własnego życia. Można zatem stwierdzić, że to
właśnie zakorzenione w swych wspólnotach kulturowych jednostki
stwarzają oparcie dążeniom do ładu moralnego rozumianego uniwer-
salnie. Dobro buduje bowiem dobro. Nie zmienia się społeczeństw
hurtowo, ale detalicznie, a decyduje o tym każdy człowiek indywidu-
alnie.
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9 Tamże.
mych Polaków, „Newsweek. Polska” 24(2008) z dnia 15 czerwca 2008, s. 73–75.



Jeśli przyjmie się takie założenie, to należy dokonać podsta-
wowej oceny pokolenia młodych Polaków. Według najprostszego
podziału młodzieży na „dobrą” i „złą” można bez wątpliwości uznać,
że pierwsza grupa stanowi zdecydowaną większość. Inaczej przed-
stawia się obraz młodzieży w publikacjach popularnych, ale także
naukowych: najwięcej miejsca poświęca się młodzieży trudnej, chu-
ligańskiej, bezideowej i cynicznej, przestępczej.10 Wynikiem takiego
podejścia jest popularny w polskim społeczeństwie pogląd, że mło-
dzież jest zła, zepsuta, agresywna, negatywnie nastawiona do war-
tości ewangelicznych i praw podstawowych.11 Publikacje naukowe
poświęcone młodzieży pilnej, uczciwej, zdyscyplinowanej, jednym
słowem – dobrej, często są wcale niezauważone, a jeżeli już nagłaś-
nia się zawarte w nich pozytywne treści, to czyni się to bez przeko-
nania i pełnego ich dowartościowania.12
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12 „Obrońcy młodzieży podkreślają, że jest ona w swoich opiniach i wyostrzonych
sądach bardziej moralna niż inne pokolenia, tylko pozornie niemoralna, nie lubi
wielkich słów ani w dziedzinie ideałów, ani w życiu codziennym, wyczulona na
różnice między idealna moralnością a realna rzeczywistością obyczajową, kwes-
tionująca podwójną moralność dorosłych i ostro reagująca na zauważone rozbież-
ności między deklaracjami a rzeczywistością. Jest nastawiona prospołecznie do
życia i reformatorsko, szczera, naturalna, tolerancyjna, bez fanatyzmu, aktywna
i pełna nieraz naiwnego optymizmu, nosicielka lepszego porządku i rozwoju spo-
łecznego, walcząca o nowy kształt świata, coraz bardziej ambitna, źródło najwięk-
szych nadziei, pokolenie dobrych realistów (nie romantyków), podejmująca odpo-
wiedzialne decyzje, krytycznie nastawiona ku społeczeństwu, nie zorientowana na
dobra materialne, pełna twórczego niepokoju, heroizmu, zaangażowania, coraz
bardziej samodzielna, o godnym szacunku systemie wartości, źródło odrodzenia

11 „W opinii krytyków młodzież dzisiejsza jest samowolna, zrezygnowana, bierna,
nihilistyczna, bezideowa, bez wyższych celów, «bez wyrazu», bezradna, sceptycz-
na, pełna społecznych i psychicznych frustracji, cyniczna, amoralna, przekorna,
zepsuta, lekkomyślna, sentymentalna, niesystematyczna, zniechęcona do życia
(żyje na «niby»), amorficzna pod względem ideowym, nastawiona egoistycznie
do życia, obojętna na sprawy społeczne, o postawie brania a nie dawania, bez ini-
cjatywy, nie szanująca mienia społecznego. Jest to pokolenie o «miernych lotach»,
realiści życiowi, pokolenie pokrzywdzonych, źródło niepokojów, rebelii, dezorga-
nizacji i braku dyscypliny, o tendencjach do łatwego urządzenia się w życiu, po-
kolenie obojętnych, społeczność pesymistów, bez wartościowych dążeń i marzeń.”
J. Mariański, Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej, Płock 1984, s. 9–10.

10 B. Maroszek, Ważniejsze wyniki badań psychologów, pedagogów i socjologów nad
przestępczością wśród młodzieży w Polsce, w: Młodzież epoki przemian, Warsza-
wa 1965, s. 335.



Młodym Polakom można zatem wystawić ogólnie dobrą oce-
nę. W takiej opinii jest jednak wyraźna rysa: młodym Polakom bra-
kuje akceptacji siebie i wiary w swoje możliwości. Przyczyna tego
tkwi w wychowaniu. Młodzież polska jest ambitna, ale też łatwo-
wierna. To zaś jest często wykorzystywane w podstępny sposób przez
nieuczciwych ludzi, zachęcających młodzież do szybkiego wzboga-
cenia się, osiągnięcia sukcesu, do szczęścia.

Chrześcijaństwo nie kwestionuje prawa człowieka do szczęś-
cia ziemskiego. Szczęście w pojęciu chrześcijańskim jest jednak peł-
nią rozwoju, który wymaga od człowieka wolnego i wielkiego wysił-
ku. Żeby odczuć smak sportu, trzeba go uprawiać, a to wymaga
ogromnego samozaparcia i trudu. Nie zawsze jest to równoznaczne
z przyjemnością, która polega na komforcie psychicznym. Ten kom-
fort psychiczny jest często okupiony rezygnacją z prawdziwego ży-
cia. W każdym człowieku jest ukryta wielka potrzeba utopii, czyli
drogi na skróty do szczęścia. Młodzi Polacy, którzy mogą swobodnie
korzystać z wolności politycznej, społecznej, kulturowej ekonomicz-
nej poddają się często wyzwaniom utopijnego szczęścia wzorowane-
go na życiu mieszkańców Zachodniej Europy. Młodzi ludzie w Pol-
sce często nie chcą widzieć prawdziwego życia, takim, jakim jest, to
znaczy trudnego, z jego ciężarami i odpowiedzialnością, lecz pragną
uciec od tej przytłaczającej ich rzeczywistości. Ta ucieczka jest ir-
racjonalna, ale dla wielu młodych Polaków, którzy decydują się na
emigrację zarobkową, jest jedyną drogą do osiągnięcia szybkiego
i łatwego szczęścia. Komunistyczna utopia szczęścia została więc za-
stąpiona kapitalistyczną utopią szczęścia. Ta utopia łatwego szczęś-
cia, które można kupić za zarobione na emigracji pieniądze jest
bardzo niebezpieczna, bo zagubionemu i zniechęconemu młodemu
człowiekowi proponuje eskapizm. Mówi mu: porzuć swoje kłopoty,
zostaw swoje życiowe zobowiązania, wyjedź do pracy za granicę.
Tam za łatwo zarobione pieniądze kupisz sobie szybkie szczęście.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że każdy kto wskazuje młodym
ludziom taką łatwą i pozornie przyjazną drogę „wyzwolenia” i roz-
woju, nawet za cenę rezygnacji z wyznawanych dotychczas wartości,
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moralnego, «pokolenie wielkiej szansy».” J. Mariański, Postawy społeczno-mo-
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ale za to bez większego wysiłku, jest dla nich prawdziwym zwiastu-
nem obietnicy rozwiązania ich problemów. Tymczasem taka droga
łatwego szczęścia jest utopią i oszustwem. Dramaty wielu młodych
ludzi, którzy zagubili się na emigracji, często tu mają swój początek.
Polacy są bowiem łatwowierni i skorzy do kompromisowych rozwiązań.

Tymczasem chrześcijaństwo jest prawdziwą wiarą, która nie
lekceważy życia – wręcz przeciwnie – każe chrześcijaninowi stanąć
twarzą w twarz z rzeczywistością, nawet tą najtrudniejszą. Chrześ-
cijaństwo nie może być jednak mierzone egzystencjalną skutecznoś-
cią, gdyż nie rekompensuje życiowych porażek. Bycie chrześcijani-
nem jest i godnością, i zadaniem jednocześnie. Chrześcijaństwo nie
zwalnia z ciężkiej pracy nad samym sobą, nad kształtowaniem włas-
nego życia, nad poszukiwaniem indywidualnej drogi szczęścia w ży-
ciu codziennym.

Młody Polak pyta się dzisiaj: kim chcę być? Jest to już wynik
wpływów kulturowych i społecznych, które mają swoje źródło
w pluralizmie znaczeń. Dla chrześcijanina prawdziwym wzorcem
i jedynym ideałem jest Jezus Chrystus. Uczeń Chrystusa w naturalny
sposób pragnie się do Niego upodobnić, naśladować Go i podążać za
Nim. Natomiast w pytaniu: kim chcę być? – jest już zawarta nowa
ideologia: mogę dowolnie kreować swoje wzorce. Prawdą jest, że
człowiek jest wolny i ma prawo indywidualizować swoje życie, wy-
korzystując talenty, dary, charyzmaty, a przede wszystkim naturalne
uposażenie osobowościowe. Ta zasada wolności osobistej nie może
jednak być prowadzić do odrzucenia podstawowego powołania każ-
dego człowieka do życia wiecznego. Bycie dobrym chrześcijaninem
nie powinno być w konflikcie z byciem dobrym człowiekiem, a by-
cie dobrym człowiekiem powinno współgrać z byciem dobrym
chrześcijaninem. Chrześcijaństwo nie może być „garbem” kulturo-
wym lub społecznym dla młodego człowieka. Bycie wolnym chrześ-
cijaninem oznacza, że nie muszę się tłumaczyć przed społeczeń-
stwem ze swojej religijności, nie muszę udowadniać swojej wartości,
nie muszę uzasadniać prawa do wolności. Jeśli młody człowiek de-
klaruje wiarę w Chrystusa, to jednocześnie wyraża swoje prawo do
wolności w kształtowaniu swojego człowieczeństwa. Podążanie za
Chrystusem, naśladowanie Go nie pozbawia bowiem człowieka jego
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indywidualności, która objawia się poprzez jego naturę. Jeśli zatem
młody chrześcijanin pyta: kim chcę być? – to oczekuje odpowiedzi
egzystencjalnej, a nie religijnej. Nie można zatem odrzucać czysto
naturalnej wymowy takiego pytania i skierowywać uwagę pytającego
na elementy religijne odpowiedzi, bo to jest tak, jak dosypywanie
kadzidła religijności do kociołka autentycznych doświadczeń życia
codziennego.13

Religijność i moralność młodych Polaków

Młodzi Polacy, częściej może niż ich europejscy rówieśnicy,
odczuwają skutki pluralizmu społeczno-kulturowego, który spowo-
dował wzrost podejrzliwości wobec prawdy obiektywnej i jednej dla
wszystkich. To zjawisko jest szczególnie groźne w sferze religijnej.
Wielu młodych, współczesnych Polaków uważa, że nie istnieją
obiektywne prawdy, a taka postawa prowadzi do relatywizacji poję-
cia religii i pozbawienia wierzeń religijnych pewności i obiektyw-
ności. Wyraźnie widać to na przykładzie intelektualnego wymiaru
religijności młodych Polaków.14 W aspekcie wiedzy i przekonań reli-
gijnych zarysowuje się proces prywatyzacji i indywidualizacji
w przyjmowaniu prawd wiary. Na to zjawisko ma wpływ zwłaszcza
wielostronność i złożoność społeczeństwa pluralistycznego, która
prowadzi do formowania się selektywnych postaw młodych ludzi
wobec dogmatów oraz sprzyja alternatywnym formom wiary.15

Relatywizacja prawdy religijnej znajduje odzwierciedlenie
w sferze moralnej. Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań nad re-
ligijnością młodzieży polskiej,16 przedstawiają dość skomplikowany
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16 Zob. np. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Stu-
dium pastoralne, Lublin 1993 (mps pracy doktorskiej w Archiwum KUL); K. Sko-
czylas, Akceptacja wartości religijno-moralnych katechizowanej młodzieży w śro-
dowisku szkolnym. Studium porównawcze na przykładzie młodzieży z Zespołu
Szkół Zawodowych im. M. Kopernika i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Koś-
ciuszki, Lublin 1994 (mps pracy doktorskiej w Archiwum KUL); J. Mariański,

15 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991, s. 28.

14 J. Mariański, Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991, s. 308.

13 Zob. New Age: Duchowość sukcesu. Z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP roz-
mawia Roman Graczyk, „Gazeta Wyborcza” 147(1994) z dnia 25–26 czerwca,
s. 19 („Arka Noego”).



obraz zachodzących w tej dziedzinie przemian. Niektóre z nich są
wręcz alarmujące w swojej negatywnej wymowie. Jako przykład
można podać deklaracje młodzieży licealnej odnośnie oceny moral-
nej czynów ludzkich. Według przeprowadzonych badań co czwarty
młody człowiek uważa, że bez sensu jest twierdzenie, że jakieś
uczynki są dobre lub złe. Aż cztery osoby spośród pięciu uczniów
licealnych w Polsce (82%) twierdzi, że wszelki uczynek jest dobry
lub zły w zależności od czyjegoś punktu widzenia, odrzucając w ten
sposób obiektywizm moralny na rzecz subiektywizmu i sytuacjoniz-
mu moralnego. O indyferentyzmie w sprawach wiary i moralności
świadczy również fakt, że siedmiu spośród dziesięciu uczniów liceal-
nych wyraża przekonanie, że Kościół nie wie, co jest dobre a co złe
(70,6%). Prawie dwie trzecie badanych uważa, że gdy Kościół mówi,
co jest dobre a co złe, to jest to tylko pogląd Kościoła. Z przepro-
wadzonych badań można także wyciągnąć wniosek, że młodzież dą-
ży do zakwestionowania autorytetu moralnego osób duchownych
i katechetów.17

W interpretacji tych wyników należy jednak wziąć pod uwagę
dwie kwestie. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że wyniki te nie-
wątpliwie świadczą o głębokich przemianach życia religijnego mło-
dzieży polskiej. Jednak przy ich analizie należy uwzględnić prawid-
łowość dotyczącą kształtowania się postaw religijnych w okresie doj-
rzewania. Wyniki badań uzyskanych przez amerykańskich uczonych
(G. B. Vettere i M. Greene), potwierdzone później przez inne bada-
nia amerykańskie (R. V. Canna), włoskie (G. C. Milanesi) i polskie
(H. Kubiak) wskazują, że największa tendencja do ateizacji pojawia
się u młodzieży od 15 do 19 roku życia (46,0%). W przedziale wie-
kowym od 20 do 24 roku życia tylko 21,7% młodych ludzi przejawia
skłonności do postaw ateistycznych.18 U dorosłych zauważa się już
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18 Okres dojrzewania zaczyna się przeważnie między 12 a 14 rokiem życia. Trudniej

17 Zob. K. Pawlina, Młodzież końca XX wieku, art.. cyt., s. 64–71.

Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995; tenże, W poszukiwa-
niu sensu życia, Lublin 1990. W czerwcu 1997 r. zostały przeprowadzone badania
wśród młodzieży szkół średnich. Drogą losowania wyłoniono próbę reprezenta-
cyjną uczniów licealnych liczącą 2356 osób. Wyniki takich badań można uogólnić
na całą Polskę, przy czym wiarygodność ich wynosi 95%. Zob. K. Pawlina, Mło-
dzież końca XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” 130(1998)533, s. 64.



niewielki procent deklarujących chęć zerwania z Kościołem: od 25
do 29 roku życia – 7, 7%; od 30 do 34 roku życia – 3,8%; od 35 do
39 roku życia – 2,2%; od 40 do 44 roku życia – 2,9%. Jak widać
z tych danych w miarę upływu lat i dojrzewania problem wątpliwości
związanych z wiarą odgrywa coraz mniejszą rolę w życiu człowieka,
który staje się zdolny do zdecydowanych deklaracji życia wiarą na co
dzień.19 W okresie młodości zachodzą jednak procesy, które można
nazwać pozytywną dezintegracją religijną.20 W praktyce oznacza to,
że trudności związane z wiarą, kryzysy moralne nie zahamowują roz-
woju religijnego, który dokonuje się w sferze duchowej z pomocą
łaski Bożej.

Po drugie należy uwzględnić subiektywne uwarunkowania
polskie, które wpływają na stosunek młodych Polaków do religii.
W badaniach socjologicznych dotyczących przyszłości religii w Pol-
sce (przeprowadzone w 1981 r.) młodzież wyrażała nadzieje na nasi-
lenie się pozytywnych zjawisk w religijności: 56,4% badanych wyra-
ziło życzenie wzrostu, 35,5% – stabilizacji, a tylko 4,1% spadku reli-
gijności. Przewidywania tej samej młodzieży odnośnie sytuacji reli-
gii w przyszłości zmierzały w odmiennym kierunku niż życzenia:
35,4% przewidywało osłabienie religijności w Polsce do 2000 r.,
29,7% – wzrost i 33,3% – stabilizację (1,6% – brak danych).21
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21 J. Mariański, Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w wa-
runkach industrializacji (1967–1976), Poznań–Warszawa 1984, s. 212–218.

20 Na temat dezintegracji pozytywnej zob. K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa
1986, s. 19–36.

19 F. W. Wawro, Postawy religijne młodzieży szkół średnich, w: Z badań nad religij-
nością polską. Studia i materiały, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Poznań–
–Warszawa 1986, s. 205. Zob. także wyniki badań nad wartościami wśród mło-
dzieży polskiej przeprowadzonych przez Zakład Socjologii Religii Pallottinum
w latach 1988–1989. Na ich podstawie można stwierdzić, że młodzi ludzie w prze-
dziale wieku między 15 a 20 rokiem życia jest bardziej poszukująca i wątpiąca niż
młodzież starsza (powyżej 21 roku życia). M. Kalinowski, Duszpasterstwo mło-
dzieży, w: Duszpasterstwo specjalne, red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998,
s. 28–29.

jednak określić koniec okresu młodości. W literaturze psychologicznej i pedago-
gicznej widać pewne rozbieżności. Dla jednych okres dorastania kończy się około
18 roku życia, a dla innych trwa on aż do 25 roku życia. J. Bagrowicz, Współ-
czesna młodzież, „Ateneum Kapłańskie” 128(1997)527, s. 3–4.



Ta rozbieżność życzeń i przewidywań świadczy z jednej stro-
ny o krytycznym podejściu młodzieży do aktualnej sytuacji, ale
z drugiej strony o pozytywnym stosunku młodzieży do religijności,
jako dobra człowieka. Aprobująca postawa młodych Polaków w sto-
sunku do religii jest z pewnością wynikiem dobrze prowadzonego
duszpasterstwa Kościoła, który dba o kształtowanie światopoglądu
chrześcijańskiego swoich członków, stanowczo artykułuje wymag-
ania moralne i zachęca do praktyk religijnych.22

Ta służba ma konkretny wymiar praktyczny. Badania socjolo-
giczne pokazują bowiem,23 że pozytywny wpływ na pogłębianie się
wiedzy religijnej młodzieży mają różne formy przekazywania nauki
Kościoła, a zwłaszcza homilia i katecheza.24 W najbliższych latach
będzie wzrastał procent ludzi znających depozyt chrześcijańskiej
doktryny. Wiedza o Kościele i znajomość jego nauki umożliwi mło-
dym ludziom wypowiadanie się na tematy religijne, ale jednocześnie
nie daje żadnych gwarancji na włączenie się ich w życie Kościoła
i jego działalność. Dlatego formacja intelektualna domaga się dopeł-
nienia w doświadczeniu religijnym. Z badań psychologii religii mło-
dych ludzi wynika, że najściślejsze związki między inteligencją mło-
dzieży a religijnością zachodzą w następujących parametrach: wiedza
religijna, praktyki religijne, moralność religijna oraz doświadczenie
religijne i częściowo intensywność postaw religijnych. Z osiągnię-
tych wyników badań można wnioskować, że im wyższy jest poziom
inteligencji badanej młodzieży, tym wyższy jest poziom jej wiedzy
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24 Na pytanie o „źródła” wiedzy o modlitwie młodzież udzieliła następujących odpo-
wiedzi: katecheza (64, 1%), kazania (51, 5%), osobista refleksja i indywidualne
doświadczenie (43, 2%), rozmowy z księżmi (17, 7%), rozmowy w rodzinie (16,
5%), własna lektura (15, 8%), rozmowy z rówieśnikami (10, 2%), inne (2, 3%).
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybierać więcej niż
jedną odpowiedź. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży kato-
lickiej. Studium pastoralne, dz. cyt., s. 280.

23 Badania takie zostały przeprowadzone w lutym i marcu 1990 r. na terenie diecezji
włocławskiej. Szczegółowe wyniki badań, wraz z analizą socjologiczno-pastoral-
ną, znajdują się w pracy doktorskiej ks. Jana Przybyłowskiego, Znaczenie modlit-
wy w życiu młodzieży katolickiej. Studium pastoralne, dz. cyt.

22 W Kościele w Polsce za prezentowanie doktryny chrześcijańskiej w całej jej czys-
tości i integralności, ze wszystkimi jej wymogami i w całej jej mocy szczególną
odpowiedzialność pastoralną ponosi nadal hierarchia kościelna.



religijnej, tym częstsze i intensywniejsze praktyki religijne i tym bar-
dziej konsekwentne kierowanie się w życiu wskazaniami moralności
wypływającej z religii katolickiej.25 Religijność młodych ludzi nie
może być zatem jedynie trybularzem do którego dosypuje się ka-
dzidła, ani kropielnicą, do której sukcesywnie dolewa się wody świę-
conej. Młodzi ludzie są religijni całym sobą, angażują całą swoją
osobowość i chcą, aby wiara była prawdziwą częścią ich życia co-
dziennego.

W tej perspektywie mogą budzić niepokój kierunki przemian
w moralności młodych Polaków. W badaniach socjologicznych
(1997 r.) została zbadana częstotliwość występowania w środowisku
młodzieży polskiej trzech postaw moralnych: moralność ogólną
(„każdy ludzki uczynek można ocenić, czy jest dobry czy zły”) wy-
brało 43,7%, moralność kompromisową („większość ludzkich uczyn-
ków da się ocenić, ale są uczynki ani dobre, ani złe”) zadeklarowało
56,2%, a moralność liberalną („bez sensu jest mówić, że są jakieś
uczynki dobre lub złe”) stawiało wyżej niż pozostałe 26,4% res-
pondentów.26 Wynika stąd, że młodzi Polacy traktują zasady moralne
instrumentalnie, przedkładając indywidualną ocenę postępowania
ludzi ponad obiektywne wartości moralne. Oznacza to, że religijność
bardzo łatwo może się rozminąć z moralnością i doprowadzić do po-
ważnych skutków w indywidualnym i społecznym życiu młodych
Polaków. Trzeba zatem koniecznie zapytać o przyczynę tych moral-
nych dylematów młodzieży polskiej.

Przede wszystkim dużą rolę w indywidualizowaniu postaw
moralnych spełniają wzorce i normy występujące w młodzieżowej
subkulturze. Uznając ogólne zasady wiary, młodzież próbuje wypeł-
nić życie codzienne treściami bliższymi człowiekowi, nawet za cenę
kontestowania zasad moralnych. Kształtowanie się postaw kompro-
misowych w moralności (częściowa emancypacja codziennej moral-
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26 Procenty nie sumują się do 100 zgodnie z zastosowaną metodą badań respondenci
mieli stwierdzić, czy zgadzają się z kolejnymi stwierdzeniami niezależnie od od-
powiedzi na pozostałe pytania. K. Pawlina, Polska młodzież przełomu wieków,
Warszawa 1998, s. 54–55.

25 Zob. J. Bazylak, Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementa-
mi osobowości, Warszawa 1984, s. 161–176.



ności spod wpływów religii) wskazuje na zmiany w pojmowaniu te-
go, co religijne w kierunku ograniczania życia wiary do zachowań
rytualno-kultowych.

Przesłanie Jana Pawła II

Trzeba jednak stwierdzić, że dla młodzieży wartości pozostają
niezmienne, bez względu na zachodzące przemiany. Zwrócił na to
uwagę Jan Paweł II w przemówieniu do młodzieży: Jedyną drogą do
wolności jest uważne słuchanie głosu Boga w głębi duszy i działanie
zgodnie z Jego wskazaniami. Jak powiedział Jezus, tylko „prawda
was wyzwoli” (J 8, 32). Prawda zaś nie jest owocem indywidualnej
wyobraźni. Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę, i wolę, byś-
cie czynili to, co moralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście
się nim kierowali w waszych decyzjach moralnych, byście miłowali
dobro i unikali zła. Prawda moralna jest obiektywna, a prawidłowo
ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać. Jeśli jednak samo su-
mienie zostało zdeprawowane, jakże można je odbudować? (...) Od-
rodzenie się sumienia musi wypływać z dwu źródeł: po pierwsze, wy-
siłek dogłębnego poznania obiektywnej prawdy o Bogu; po drugie,
światło wiary w Jezusa Chrystusa, który sam ma tylko słowa życia.27

Wynika stąd wielkie zadanie dla nowej ewangelizacji, dzięki której
młodzi ludzie poszukujący niezmiennych wartości, mogą odkryć, że
Ewangelia jest światłem, które prowadzi do wiary w Jezusa Chrystu-
sa. Odwołując się do idei światła można też stwierdzić, że moralność
jest dla życia codziennego tym, czym jest światło dla życia na ziemi.28

Brak „światła moralnego” zagraża wewnętrznej jedności czło-
wieka. Poziom sumienia, poziom wartości moralnych – to podstawo-
wy wymiar doczesności i historii – naucza Jan Paweł II.29 Inaczej mó-
wiąc dzieje życia doczesnego człowieka – „od zewnątrz”, są tworzo-
ne „od wewnątrz” – przede wszystkim w wymiarze moralnym. Mo-
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29 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowe-
go Roku Młodzieży (31 III 1985), 6.

28 A. Dupleix, R. Femia, Czy można żyć Ewangelią dzisiaj?, dz. cyt., s. 14.

27 Jan Paweł II, Chrystus nadzieją, która nie zawodzi. Rozważanie podczas modli-
tewnego czuwania młodzieży w „Cherry Creek State Park” (14.08.1993), „L’Oser-
vatore Romano” 14(1993)11, s. 29 (wydanie polskie).



ralność domaga się zatem interioryzacji i wewnętrznego przyjęcia
norm moralnych. Temu mają służyć działania pastoralne Kościoła
zarówno w wymiarze duszpasterstwa jak i nowej ewangelizacji.

Młodzi ludzie są szczególnie uwrażliwieni moralnie, stąd
wszelkie rozbieżności w kwestiach moralnych, a zwłaszcza moral-
ności seksualnej prowadzą do ich wyobcowania z Kościoła i coraz
mniejszej akceptacji systemu religijnych wartości, za którymi stoi au-
torytet Kościoła. Z przeważającej większości badań socjologicznych
wynika, że orientacje moralne młodych ludzi najbardziej różnicuje
ich stosunek do religii (wiary). Tendencje do permisywizmu i relaty-
wizmu moralnego rosną w miarę przechodzenia od kategorii osób
wierzących do niewierzących. Oznacza to, że o kształcie moralności
i stosunku do obiektywności i obowiązywalności norm moralnych
decyduje religijność lub jej brak.30

Można to twierdzenie jednak odwrócić i stwierdzić, że wiara
i pobożność zależą od poziomu życia moralnego. Wskazuje na to
również Jan Paweł II: przykazania należą do Przymierza pomiędzy
Bogiem a człowiekiem. Przykazania to fundament moralności, decy-
dują o wartości ludzkich czynów, pozostają w organicznym związku
z powołaniem człowieka do życia wiecznego, z urzeczywistnieniem
się królestwa Bożego w ludziach i pośród ludzi. W słowo Bożego Ob-
jawienia wpisany jest także jasny kodeks moralności, którego pod-
stawę tworzą synajskie tablice Dekalogu, a ich kulminację odnajdu-
jemy w Ewangelii (...). Sumienie zaś zostaje «powołane na świadka»
owego prawa (...) Każdy z nas od młodości doświadcza głosu sumie-
nia (...) Trzeba jednak, by sumienie nie było spaczone. Trzeba, by
podstawowy zapis zasad moralności nie został zdeformowany relaty-
wizmem czy utylitaryzmem (...) Chrystus pyta o waszą świadomość
moralną. Pyta także o stan waszych sumień. To podstawowe pytanie.
Podstawowe dla waszej młodości. Dla całego projektu życia właśnie
w młodości kształtowanego. Wartość tego projektu jest oceniana
w odniesieniu do dobra i zła moralnego i w sposób zasadniczy zależy
od prawdziwości i od prawości waszego sumienia. Zależy od jego
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30 J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, dz. cyt., s. 159; zob.
także wyniki badań dotyczących opinii młodzieży na temat miłości, małżeństwa
i prokreacji. K. Pawlina, Polska młodzież przełomu wieków, dz. cyt., s. 64–92.



wrażliwości (...) Tak więc w naszym sumieniu, w wewnętrznej praw-
dzie naszych czynów, obecny jest stale wymiar życia wiecznego.
A jednocześnie to samo sumienie poprzez wartości moralne odciska
pieczęć na życiu całych pokoleń, na historii i na kulturze społecznoś-
ci, narodów i całej ludzkości.31

Podsumowanie

Dzięki Janowi Pawłowi II chrześcijaństwo stało się „modne”
w świecie. Za czasów pontyfikatu Jana Pawła II wyrosło też nowe
pokolenie, Pokolenie JPII (Pokolenie Jana Pawła II). W Polsce Po-
kolenie Jana Pawła II coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność
w Kościele i w społeczeństwie. Każdy rodzaj wielkich przemian
można jednak sprowadzić do konkretnych, zauważalnych dla każ-
dego człowieka wymiarów egzystencjalnych. Młody polski katolik
jest związany ze swoją społecznością lokalną („małą ojczyzną”) i ze
wspólnotą parafialną. Warto więc wziąć pod uwagę ostanie badania
amerykańskich socjologów, którzy twierdzą, że ludzie mieszkający
w okolicach parafii katolickich, prawosławnych i protestanckich żyją
dłużej (wyniki ich badań zostały opublikowane w jednym z ostatnich
numerów pisma „Social Forces”). Przyczyną może być fakt, że
chrześcijaństwo nie koncentruje się wyłącznie na kwestiach ducho-
wych – twierdzi prof. Troy Blanchard z Lousiana State University.
Parafianie z chrześcijańskich wspólnot (społeczności) zwracają uwa-
gę na potrzebujących i organizują pomoc dla osób chorych, ubogich,
starszych czy bezdomnych. Poza tym w środowiskach chrześcijań-
skich silniejsze są więzi międzyludzkie. W efekcie średnia długość
życia w okolicach kościołów ulega wydłużeniu. Zdaniem socjologów
efekt nie występuje jednak w przypadku wszystkich parafii protes-
tanckich. Niektóre nurty tego wyznania, jak np. zielonoświątkowcy,
skupiają się bowiem wyłącznie na kwestii życia wiecznego i nie dy-
namizują życia wspólnotowego. Autorzy badań sugerują, że samo-
rządy w USA powinny popierać u siebie rozwój m.in. religijnych in-
stytucji charytatywnych.32 W tej perspektywie na pytanie: kim chcę
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32 K. Godlewski, Uczynni parafianie żyją dłużej, „Polska. Dziennik Łódzki” 5–6 lipca

31 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodo-
wego Roku Młodzieży (31 III 1985), 6.



być? – trzeba młodemu katolikowi, polskiemu i niemieckiemu, i każ-
demu innemu, odpowiedzieć: musisz starać się być i dobrym chrześ-
cijaninem i dobrym człowiekiem z zastrzeżeniem tej właśnie kolej-
ności.

Zusammenfassung
Während des Pontifikats von Johannes Paul II. kam zum Leben eine

neue Generation, Generation JPII (Generation Johannes Paul II.). In Polen,
diese Generation Johannes Paul II. vermerkt immer stärker seine Präsenz in
der Kirche und Gesellschaft. Jede Art von Veränderung kann man jedoch
zur konkreten – von den Menschen fassbaren – existenziellen Dimension zu-
rückzuführen. Der junge polnische Katholik steht im engen Zusammenhang
mit seiner lokalen Gemeinschaft (kleine Heimat) und der Gemeinde. Mit-
glieder der christlichen Gemeinden achten auf die Bedürftigen und organi-
sieren Hilfe für Menschen, Kranke, Arme, ältere Menschen oder Obdach-
lose. Darüber hinaus sind die menschlichen Bindungen in einer religiösen
Gemeinschaft wesentlich stärker. In dieser Perspektive auf die Frage: Wer
ich werden will? – soll man dem jungen Katholiken, und jedem anderen, be-
antworten: Sie müssen danach streben ein guter Christ und Mensch zu sein
– mit der Aufmerksamkeit auf dieser Reihenfolge.

tł. Bogusław Spurgjasz
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Mateusz Tutak*

Zaangażowanie społeczne ludzi młodych
w nauczaniu Jana Pawła II

W styczniu 2008 r. CBOS przeprowadziło sondaż na temat za-
angażowania społecznego Polaków. Według tych badań jedynie 31%
społeczeństwa bierze udział w życiu społecznym.2 Podobny odsetek
(35%) stanowią w tej statystyce ludzie młodzi. Jak zauważają socjo-
logowie są to przede wszystkim osoby wierzące i regularnie prakty-
kujące. Stąd wynika pozytywna korelacja między religijnością a za-
angażowaniem społecznym. Niniejsza rozprawa jest próbą odnalezie-
nia teologicznych przesłanek tej zależności. Skupi się ona na zaanga-
żowaniu ludzi młodych, bo to im zadanie budowania nowego świata
powierza Kościół, co mocno akcentował Jan Paweł II. Do tego po-
mocnym będzie zaproponowany przez Katolicką Naukę Społeczną
trójpodział płaszczyzn zaangażowania na kulturalną, społeczno-gos-
podarczą i polityczną. Papież, posługując się tym nauczaniem, odkry-
wał przed młodymi wartości, które staną się fundamentem ich dzia-
łania. Czyni to po to, by dać im pewność, że to, co budują oparte jest
na mocnej skale a oni, mimo swej słabości, będą mogli realizować
swe chrześcijańskie posłannictwo, będąc „dla ludzi”.

41
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Podstawy teoretyczne

Jan Paweł II, jako kontynuator nauczania Soboru Watykań-
skiego II, szeroko podjął temat zaangażowania społecznego. Odniósł
je do personalistycznej wizji, według której poprzez zaangażowanie,
człowiek ukazuje, kim jest i kim się staje.3 To miłość, jako najwłaś-
ciwszy sposób ludzkiego istnienia, wzywa do aktywnego bytowania
w otaczającym świecie.4 Zdefiniowanie zaangażowania społecznego
i odniesienie się do nauczania Kościoła pomoże odpowiedzieć na
oczekiwania młodych chrześcijan poszukujących swego miejsca we
współczesnym świecie.

Podstawy filozoficzne
w wyjaśnianiu zaangażowania społecznego

Na początku warto się przyjrzeć chrześcijańskiej wizji osoby
i jej egzystencji. Człowiek nie jest sam – przypominał Jan Paweł II –
żyje z drugimi, przez drugich i dla drugich5 i tylko w tej relacji,
z drugą osobą, może zrozumieć swoje człowieczeństwo. Dlatego oso-
ba, jako istota z natury społeczna, nie może zrealizować siebie ina-
czej, jak tylko wspólnie z innymi. Z tego założenia wynika funda-
mentalna relacja potrzebujących siebie ludzi. Osoba ludzka potrze-
buje życia społecznego, by móc siebie zdefiniować i jednocześnie
społeczeństwo potrzebuje człowieka, który jest zasadą, podmiotem
i celem wszystkich urządzeń społecznych.6 Dlatego koncepcja życia
społecznego winna być skonfrontowana z pojęciem godności czło-
wieka, gdyż stanowi warunkujący element definiowania człowieka
jako osoby. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar
wspólnotowy i społeczny. Człowiek, jako byt społeczny, potrzebuje
życia społecznego, by móc się prawidłowo rozwijać i działać, ale
także udzielać dla dynamicznego funkcjonowania wspólnoty.7
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7 Por. H. Skorowski, Moralność społeczna, Warszawa 1996, s. 19–20.

6 Por. KDK 25.

5 Jan Paweł II, Praca nad pracą, w: Do końca ich umiłował, Rzym 1987, s. 171.

4 Por. H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, w: Zaangażowanie chrześ-
cijan w życiu społecznym, red. A. Marcol, Opole 1994, s. 169.

3 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie – posłany do świata, Lublin 2003, s. 56.



Po wstępnej analizie z zakresu filozofii społecznej, warto za-
uważyć, że oprócz terminu „zaangażowanie” funkcjonują jeszcze in-
ne pojęcia właściwe dla tego tematu, jak „uczestnictwo” czy „pro-
społeczność”. Każde z tych określeń zwraca uwagę na inny aspekt
działania. Słowo „zaangażowanie” podkreśla przedmiotowy charak-
ter działania, jako zaangażowanie w coś. By relacja ze społeczeń-
stwem przynosiła człowiekowi korzyści, musi on także coś z siebie
dać. W imię rozwoju własnego i innych, staje się aktywny i odpo-
wiedzialny za kształt życia społecznego.8 Nie ma dla niego innej dro-
gi do pomyślności i realizacji siebie jak poprzez doskonalenie spo-
łeczności, w której uczestniczy.9 Tym bardziej dla osoby wierzącej,
nie może być obojętne współtworzenie środowiska, kultury, stosun-
ków międzyludzkich, jakości pracy i wszystkiego, w czym można
pozostawić pierwiastek chrześcijański. Szczególnie wyraźnie ukazuje
to etyka katolicka, gdzie obecność, według nauczania Kościoła, za-
kłada, by być jednostką wartościową dla środowiska, w którym się
żyje i w które jest się zaangażowanym. Tak oto, każda osoba jest
wartościowa, gdy w sposób rzeczywisty uczestniczy w otaczającej ją
rzeczywistości.10 Wymaga to poczucia przynależności do danej spo-
łeczności i zrozumienia swoich w niej obowiązków i zadań oraz fak-
tycznego włączenia się w jej nurt życia.11 Z tych rozważań rysuje się
postać osoby wartościowej dla życia społecznego, zintegrowanej
z własnym środowiskiem oraz odpowiedzialnej i aktywnie uczestni-
czącej w jego życiu.12 Owa odpowiedzialność i zaangażowanie doty-
czy zarówno narodu, jego kultury i pierwiastków chrześcijańskich
w tej kulturze, jak i jakości życia, stosunków międzyludzkich czy
pracy.13
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13 Por. J. Kondziela, Osoba we wspólnocie, dz. cyt., s. 51–52.

12 Por. tenże, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, w: Zaangażowanie chrześcijan
w życiu społecznym, dz. cyt., s. 171.

11 Por. H. Skorowski, Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990,
s. 254.

10 Por. J. Kondziela, Osoba we wspólnocie. Z zagadnień etyki społecznej, gospo-
darczej i międzynarodowej, Katowice 1987, s. 49.

9 Por. J. Krucina, Wartości podstawowe wobec Ewangelii, Wrocław 1995, s. 20.

8 Por. A. Bohm, Wszyscy mówią o prawach, my mówimy o obowiązkach, w: Moral-
ność chrześcijańska, Kolekcja Communio 2, Poznań–Warszawa 1987, s. 252–269.



Drugie pojęcie, „uczestnictwo” akcentuje aspekt podmiotowy
działania, gdyż ukazuje udział kogoś, podkreślając osobowy wymiar
aktywnej obecności człowieka w określonej wspólnocie ludzkiej.14

Profesor Nagórny podkreśla: Żeby siebie dać, trzeba być kimś. Każdy
daje siebie w tym, co ma i czym jest.15 Ryzykownym jest dawanie sie-
bie bez przygotowania. W ten sposób można zatracić własną tożsa-
mość, godność i oryginalność. Należy więc wpierw poznać siebie,
czyli zaakceptować siebie takim, jakim się jest, podejmując wysiłek,
by stać się kimś. O tym wspominał często Jan Paweł II, gdy pragnął
pokazać, kim człowiek jest i kim się staje poprzez swoje zaangażo-
wanie.16

Wyjaśnianie trzeciego terminu, „prospołeczność” należy roz-
począć od analizy językowej. Przedrostek „pro” wskazuje na ukie-
runkowanie ludzkich zachowań. Jednostka zwraca się „do zbioro-
wości”, działa „dla społeczności”. Czym dokładnie jest ta społecz-
ność? Jest to trwałe zjednoczenie moralne wielu osób, zmierzających
za pomocą swego działania do wspólnego, jakiegoś godziwego ce-
lu.17 Dodać należy, że owo działanie i wspólnota celu konstytuują ży-
cie społeczne. W zachowaniu prospołecznym osoba staje się gotowa
wyjść poza obręb własnych interesów, do otwarcia się na społeczeń-
stwo i na „zjednoczenie” z innymi. Czyni to po to, by je chronić
i rozwijać, a więc działać dla określonego celu. Tym samym, pojęcie
„prospołeczność” ukazuje akt decyzyjny i motywację psychologiczną
jednostki, która pragnie wyjścia poza swój wewnętrzny świat, zjed-
noczyć się z innymi i działać dla dobra wspólnego.18
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18 Według trzech koncepcji psychologicznych motywacje działania prospołecznego
mogą wynikać z odmiennych przesłanek. Behawioryzm zakłada, że człowiek za-
chowuje się prospołecznie, gdy przynosi mu to korzyść, osiąga dzięki temu przy-
jemność lub unika przykrości. Psychologia humanistyczna działania pomocne
określa jako funkcję podstawowych potrzeb (afiliacji, akceptacji, komunikowania
się, samorealizacji). Cechą immanentną jednostki samorealizującej się jest ukie-
runkowanie na cele pozaosobiste. Psychoanaliza wyjaśnienia zachowań prospo-
łecznych poszukuje w zinternalizowanym przez sumienie „ja-idealnym” oraz

17 H. Skorowski, Moralność społeczna, dz. cyt., s. 24.

16 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie – posłany do świata, Lublin 2003, s. 375.

15 J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu spo-
łecznym, w: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, dz. cyt., s. 107.

14 H. Skorowski, Moralność społeczna, dz. cyt., s. 377.



Nowotestamentalna wizja życia społecznego

Zarysowanie terminologii związanej z zaangażowaniem spo-
łecznym pozwala dostrzec człowieka jako zainteresowanego działa-
niem dla innych. Te potrzeby są także dostrzegane w życiu religij-
nym. Analiza nauczania Chrystusa i Jego uczniów oraz sugestie Ma-
gisterium Kościoła wskazują, że kwestie społeczne nie pozostawały
obojętne dla chrześcijaństwa, a nawet stanowią istotny element w re-
alizacji powołania do świętości.

Choć Chrystus wprost nie wykazywał zainteresowań zagadnie-
niami społecznymi,19 chrześcijaństwo zawsze próbowało odczytywać
Ewangelię w kontekście społecznym i przenosić jej przesłanie na ży-
cie codzienne.20 Nauczanie Jezusa o równości przed Bogiem czy mi-
łości bliźniego należy rozpatrywać także w kontekście relacji wspól-
notowych i ukazywać ich społeczny wymiar.21 Doskonale to przed-
stawia obraz winnej latorośli (por. J 15) przypomniany w adhortacji
posynodalnej Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Koście-
le i świecie Christifideles laici.22 Ukazane jest w niej podwójne źród-
ło uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym. Wyrasta ono ze spo-
łecznego charakteru ludzkiej osoby oraz fundamentalnej prawdy
o wszczepieniu w Chrystusa i udziale w Jego życiu. By lepiej pojąć
to zagadnienie należy przywołać kilka myśli z nauczania Nowego
Testamentu.

W obrazowy sposób miłość bliźniego i zaangażowanie wobec
nieprawości ukazuje opowiadanie o miłosiernym Samarytaninie (por.
Łk 10, 30–37). Jest tu wyraźny sygnał, że stosunki społeczne są nie-

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE LUDZI MŁODYCH W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

45

22 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici. Posynodalna Adhortacja Apostolska o po-
wołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Wa-
tykańskim II (30.12.1988), nr 8–9 (dalej skrót: CL).

21 Por. A. Marcol, Wiara w Boga a zaangażowanie społeczne, w: Zaangażowanie
chrześcijan w życiu społecznym, dz. cyt., s. 179.

20 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie, dz. cyt., s. 334.

19 Por. A. Zwoliński, Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan
w życie społeczne, w: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, dz. cyt.,
s. 36.

w wymaganiach społecznych, które stoją w sprzeczności do zasadniczej postawy
opartej na egoistycznym „ego”.



ludzkie i trzeba je zmieniać w myśl Orędzia zbawczego.23 W kontek-
ście działania prospołecznego można także odczytywać przypowieść
o talentach (por. Mt 25, 14–30), czy, jak u Łukasza (por. Łk 19, 11–
–28), o minach. Chrystus opowiada w nich o sługach obdarzonych
przez pana darami, z których mieli zrobić użytek. Zbawiciel przypo-
mina, że nie wystarczy przechowywać dary, jakie od Niego otrzyma-
liśmy, ale trzeba je puścić w obieg. Te słowa można interpretować
jako konkretny wymiar zaangażowania w życie społeczne i odpowie-
dzialności, jaką powierza człowiekowi: Każdemu, kto ma, będzie do-
dane; a temu kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma (Łk 19, 28) i bę-
dzie wyrzucony w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów
(Mt 25, 29–30). Chrystus oczekuje, że jego uczniowie wezmą odpo-
wiedzialność za świat. Wpatrując się w Niego, chrześcijanie włączą
się w budowanie pomyślności doczesnej.24 Są także wezwani do uka-
zania swoim działaniem nowości i oryginalności orędzia ewangelicz-
nego, sami stając się solą ziemi (...) i światłem świata (Mt 5, 13–14).
To właśnie świat jest miejscem i kategorią weryfikacji powołania
chrześcijańskiego25 i także w tym kontekście należy rozumieć słowa,
jakie będą zadane na Sądzie Ostatecznym: Byłem głodny, spragnio-
ny, nagi... Co uczyniłeś? (Mt 25, 31–46).

Nauczanie Jezusa kontynuuje św. Paweł, podkreślając, że wię-
cej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu (Dz 20, 35). Apostoł
rozwija tu myśl o miłości bliźniego i Boga. Refleksja o przenikaniu
tych dwóch rzeczywistości jest pogłębiona przez Pawła w Liście do
Rzymian, gdzie ukazuje, że wymiar horyzontalny miłości względem
ludzi ma swe źródło w wertykalnym odniesieniu do Boga, jako pro-
egzystencji. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla Boga (Rz 14, 7). W ten sposób natu-
ralna miłość do ludzi (horyzontalna) zyskuje wymiar nadprzyrodzo-
ny (wertykalny).26
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26 Por. J. Wal, Wychowanie chrześcijan do czynnego udziału w życiu społecznym,
w: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, s. 155.

25 Por. A. Marcol, Wiara w Boga a zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 180.

24 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie, dz. cyt., s. 376.

23 Por. J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu
społecznym, art. cyt., s. 105.



Historia nauczania Kościoła o zaangażowaniu społecznym

W ciągu wieków realizacja ewangelicznych napomnień w róż-
ny sposób kształtowała myśl społeczną Kościoła i wizję zaangażowa-
nia w życie społeczne. Pierwotna ucieczka od świata i pogarda dla
niego została wyparta przez ścisły związek władzy z tego świata
i próbę zdominowania jej. W końcu przemiany ostatnich dwóch stu-
leci postawiły Kościół w służebnej roli strażnika sumień ludzkich
i pokornego uczestnika przemian i nadziei współczesnego świata.27

Kościół pierwszych wieków nie angażował się w sprawy poli-
tyczno-społeczne, gdyż znaczna część chrześcijan, z racji na swe po-
chodzenie plebejskie i niewolnicze nie miała prawa podejmowania
czynnej działalności politycznej. Jednak, sprzeciwiając się pogań-
skim kultom państwowym i nieetycznym działaniom publicznym,
okazywali swoją głęboką świadomość społecznych powinności chrześ-
cijan.28

W średniowieczu połączenie dziedzictwa rzymskiego, idei ce-
sarstwa, platońskiej koncepcji państwa i nauki Ewangelii tworzyło
ustrój feudalny, w którym wiele instytucji podlegało Kościołowi. Dla-
tego prezbiterium, jako wówczas jedyny kulturalny element w pań-
stwie, zdolny podjąć misję społeczną, był szczególnie uprzywilejowa-
ny. W czasie teokracji, kiedy świeccy coraz bardziej stawali się bier-
nymi uczestnikami wydarzeń,29 zaczęto marzyć o respublica Chris-
tiana, gdzie cesarz włada sprawami doczesnymi, a papież, jak dusza,
ożywia organizm polityczny. Po Soborze Trydenckim pisarze ascety-
czni głosili, że świętość chrześcijańska wymaga odsunięcia się od
świata.30 Nie sprzyjało to angażowaniu się laikatu w życie społeczne,
zwłaszcza że ideałem stało się życie zakonne w kontemplacji,
a świeccy mieli je naśladować. Już wtedy racjonalizm zaczął zbierać
plony sekularyzacji, bierności społecznej i braku odpowiedzialności

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE LUDZI MŁODYCH W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

47

30 A. Zuberbier, Świeccy wierni – powołanie i charyzmaty, „Znak” 7–8(133–134)
1965, s. 980.

29 Od pontyfikatu Grzegorza VII do Bonifacego VIII (1073–1303). Por. G. Lazzati,
Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne, Warszawa 1988, s. 7.

28 Por. tamże, s. 36–37.

27 Por. A. Zwoliński, Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan w
życie społeczne, art. cyt., s. 52.



laikatu za realizację misji Kościoła. Właściwy ruch chrześcijańsko-
-społeczny rozwinął się dopiero w pierwszej połowie XIX w., kiedy
to biskup Moguncji Wilhelm von Ketteler (1811–1877) przypomniał
o równej godności ludzi wobec Boga. Miało to rozbudzić wierzących
do poszukiwania drogi, by budować lepszy świat. W tym czasie, en-
cyklika Leona XIII Rerum novarum przywróciła wymiar religijny
działalności społecznej, a katolicy dostali przyzwolenie na organizo-
wanie się i branie udziału w życiu społecznym i politycznym. W epo-
ce industrializacji ich aktywność miała eliminować nadużycia,
zwłaszcza prowadzące do nędzy.31

Już na początku XX w., dzięki Piusowi X określenie „apostol-
stwo” zostało ponownie użyte także na oznaczenie świeckich w Koś-
ciele. Myśl tę potwierdził Pius XI powołując Akcję Katolicką, która
miała być narzędziem moralnego odrodzenia społeczeństwa.32 Dopie-
ro jednak Pius XII ponownie określił cel życia społecznego. W swym
przemówieniu radiowym wygłoszonym w Wigilię Bożego Narodze-
nia 1942 r. stwierdził, że główny cel życia społecznego pozostaje ten
sam, święty i zobowiązujący, pomimo największych przemian i prze-
kształceń; jest nim rozwój wartości osobowych człowieka, będącego
obrazem Boga.33 Kolejny papież Jan XXIII jeszcze przed soborem
w 1961 r. opublikował encyklikę społeczną Mater et Magistra, w któ-
rej przypomniał, że zadaniem Kościoła jest wnieść wkład w życie
społeczne, odczuwalny przez działanie chrześcijan, konsekwentnie
wiernych i czerpiących z nauczania proponowanego przez Kościół.34

Społeczna misja Kościoła nabierała coraz większej rangi. Po raz
pierwszy w historii została powołana Soborowa Komisja Apostol-
stwa Świeckich. Prace tej komisji zostały uwiecznione w dekrecie
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34 Por. Jan XXII, Mater et Magistra. Encyklika o współczesnych przemianach spo-
łecznych w świetle nauki chrześcijańskiej (15.05.1961), nr 180.

33 Pius XII, Przemówienie wigilijne wygłoszone 24 grudnia 1942 r., w: Dokumenty
nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. M. Radwan, Rzym–Lublin 1987, nr 14, s.
187.

32 Pius X w 1905 r. ogłosił encyklikę Il fermo propositio, w której po raz pierwszy
użył nazwy Akcja Katolicka. Jego następca, Pius XI w encyklice Ubi arcano Dei
z 1922 r. określił definicje i zadania tego ruchu.

31 Por. A. Zwoliński, Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan
w życie społeczne, art. cyt., s. 38–44.



Apostolicam actuositatem oraz w konstytucjach Lumen gentium
i Gaudium et spes. W dokumentach soborowych pojawiła się defi-
nicja osób świeckich, czyli, wyłączając kapłanów i zakonników,
wszystkich wiernych chrześcijan, (…) którzy jako wcieleni przez
chrzest w Chrystusa (...) ze swej strony sprawują właściwe całemu
ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie.35 Ak-
tywność społeczna człowieka wierzącego nabrała wymiaru także reli-
gijnego, które umieszcza ją w Bożym planie zbawienia i uświęcenia
świata.36 Rewolucyjne podejście prezentuje zapis soborowy podając,
że Kościół stanowi sakrament zbawienia, a uczestnictwo w życiu
Kościoła i naśladowanie Chrystusa w Jego czynach jest praktycznym
wskazaniem do realizacji dzieła zbawienia w swym życiu. Poprzez
dobroczynność, świadectwo i działalność społeczną, mają wybiegać
w przyszłość nadchodzącego Królestwa Bożego.37

Soborową myśl kontynuował i rozwijał Paweł VI. W liście
apostolskim Octogesima adveniens przypomniał, że brak uczestnict-
wa to rezygnacja z możliwości doskonalenia wokół siebie tego, co
niedoskonałe.38 On także, w adhortacji Evangelii nuntiandii zaryso-
wał płaszczyzny zaangażowania społecznego, którymi winna być sze-
roka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospo-
darki, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych
oraz środków przekazu.39

Jan Paweł II o cywilizacji miłości

Szczególnie często na temat życia społecznego wypowiadał się
Jan Paweł II. Temu zagadnieniu poświęcił encykliki i adhortacje40

oraz liczne przemówienia, instrukcje i pielgrzymki. Poszukiwał on
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40 Wśród encyklik należy wymienić: Laborem exercens (14.09.1981), Sollicitudo rei
socialis (30.12.1987), Centesimus annus (1.05.1991), zaś wśród adhortacji: Cate-
chesi tradendae (16.10.1979), Christifideles laici (30.12.1988).

39 Paweł VI, Evangelii nuntiandii. Adhortacja Apostolska o ewangelizacji w świecie
współczesnym (8.12.1975), nr 70.

38 Por. A. Zwoliński, Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan
w życie społeczne, art. cyt., s. 51.

37 Por. J. Krucina, Wartości podstawowe wobec Ewangelii, dz. cyt., s. 102.

36 Por. A. Zwoliński, Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan
w życie społeczne, art. cyt., s. 50.

35 KDK 31.



wielu argumentów, by zachęcać do czynnego udziału w życiu brater-
skim. W adhortacji Christifideles laici przestrzegał, że nikomu nie
godzi się trwać w bezczynności41, a w encyklice o Miłosierdziu Bo-
żym zauważył, że ten, który obdarowuje innych, sam również wiele
otrzymuje.42 Jan Paweł II, jako kontynuator nauczania Soboru Waty-
kańskiego II, odniósł je do personalistycznej wizji, według której po-
przez zaangażowanie, człowiek ukazuje, kim jest i kim się staje. To
miłość, jako najwłaściwszy sposób ludzkiego istnienia, wzywa do
aktywnego bytowania w otaczającym świecie.43

W papieskich dokumentach naczelną zasadą zaangażowania
społecznego jest solidarność. Jest ona określeniem moralnych kon-
sekwencji wynikających z wzajemnej odpowiedzialności jednych za
drugich. Osoba ludzka swym działaniem poręcza dobro i pomyślność
tych uczestników, którzy wraz z nią przynależą do tej samej społecz-
ności. Zaś każdy z jej uczestników ponosi odpowiedzialność za jej
rozwój.44 Ożywieniem i wsparciem owej solidarności, co zauważył
papież w adhortacji o świeckich w życiu społecznym, jest miłość
wrażliwa na całokształt potrzeb ludzkich.45 Rola chrześcijanina, który
pragnie naśladować Chrystusa w życiu społecznym widoczna jest
w dwóch wymiarach. Ma on prezentować postawę solidarności
z ludźmi, ale i być gotowym do przeciwstawienia się wszystkiemu,
co niegodne chrześcijańskiej tożsamości. Winien także dbać o do-
czesne dobro wspólne społeczności i jednocześnie ukazywać orygi-
nalność orędzia ewangelicznego.46

Głównym paradygmatem nauczania społecznego papieża stała
się cywilizacja miłości, rozumiana jako wprowadzenie Bożego planu
miłości w życie społeczne. Jest to cel i narzędzie nowej ewangeliza-
cji rozumianej jako wezwanie do odnowy Kościoła.47 Jan Paweł II
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47 Por. tamże, s. 320.

46 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie, dz. cyt., s. 376.

45 Por. CL 41.

44 Por. Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis. Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy
ogłoszenia Populorum Progressio (30.12.1987), nr 48.

43 Por. H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 169.

42 Por. Jan Paweł II, Dives in Misericordia. Encyklika o Bożym Miłosierdziu (30.11.
1980), nr 14.

41 CL 3.



wzywał do ludzkiej solidarności i budowania lepszego świata ponad
wszelkimi podziałami. Podstawą owej cywilizacji miłości ma być
stworzenie duchowości komunii. W wymiarze społecznym będzie się
ona dokonywała zwłaszcza poprzez podejmowanie dzieł czynnej mi-
łości wobec każdego człowieka.

Teologia zaangażowania społecznego

Po zarysowaniu historycznego rozwoju koncepcji zaangażo-
wania społecznego należy się przyjrzeć, jak współczesna teologia
rozpatruje tę kwestię. To miłość, esencja życia ludzkiego, determi-
nuje aktywne bytowanie wyznawcy Chrystusa.48 Wynika to z chrześ-
cijańskiej wizji człowieka, jako dwujedni elementu duchowego i cie-
lesnego. Są one tak ściśle związane, że rozdzielenie ich niszczyłoby
byt ludzki. Natomiast ich współdziałanie objawia się w każdej czyn-
ności człowieka, obojętne: duchowej czy materialnej.49 Ów człowiek,
ze swą dwoistą naturą jest, jak podaje ostatni sobór, pierwszą drogą,
po której winien kroczyć Kościół.50 Kierunek tej drogi ukazuje Ob-
jawienie, które wyznacza człowiekowi zadanie budowania świata do-
czesnego i wspiera go w tworzeniu odpowiedzialnych relacji spo-
łecznych.51 Nauka społeczna Kościoła podpowiada, jak te relacje po-
winny wyglądać, by były zgodne z ewangelicznym duchem.

Oto ukazuje się układ wzajemności, jaki powstaje przy świa-
domym zaangażowaniu społecznym chrześcijan w społeczeństwo.
Tak jak człowiek potrzebuje społeczeństwa do pełnej swej realizacji,
tak społeczeństwo potrzebuje aktywności ludzi. Jednostka potrzebuje
grupy, by realizować swoją potrzebę do tworzenia interakcji i zależ-
ności między uczestnikami. A dla człowieka wierzącego szczególnie
istotnym elementem jest tu zakorzenienie, zarówno we wspólnocie
nadprzyrodzonej Ludu Bożego, jak i we wspólnotach naturalnych.52
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52 Por. J. Wal, Wychowanie chrześcijan do czynnego udziału w życiu społecznym,
art. cyt., s. 156.

51 Por. KDK 34.

50 Por. Jan Paweł II, Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum
novarum (1.05.1991), nr 53.

49 Por. S. Witek, Teologia moralna fundamentalna, cz. I: Antropologia moralna,
Lublin 1974, s. 41.

48 H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 169.



Uczestnictwo chrześcijan w świecie i aktywne zaangażowanie poz-
wala odkryć i pogłębić tożsamość religijną w aspekcie powołania,
które powinno zostać skonfrontowane w odniesieniu do świata. Dzię-
ki temu, człowiek wierzący otwiera dla siebie przestrzeń do uczest-
nictwa w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królew-
skiej.53 A, jak to zostało wyjaśnione wcześniej, warunkiem tego
uczestnictwa jest uznanie podmiotowości osoby ludzkiej, jako istoty
wartościowej. Tę wartość jednostka odkrywa właśnie w społeczeń-
stwie, poprzez relacje z innymi, poprzez osiąganie swych celów, ak-
tywność i wypełnianie swej społecznej roli.

Drugi układ, czyli to, jaką rolę odgrywają chrześcijanie wobec
społeczeństwa warto rozważyć za pomocą dwóch płaszczyzn, na któ-
rych objawia się ich zaangażowanie. Pierwsza płaszczyzna, oparta na
historiozbawczym fundamencie moralności chrześcijańskiej zmierza
do biblijnej wizji życia wspólnotowego, gdzie pośród trzech cnót,
centralny charakter zajmuje miłość. Chrześcijanie zjednoczeni z Chrys-
tusem i między sobą mają być znakiem miłości i zbawienia dla całego
świata.54 Realizując przykazania miłości Boga i bliźniego pomagają
w poszukiwaniu najgłębszych podstaw jedności międzyludzkiej.55 To
jest odpowiedź człowieka, na Chrystusowe wezwania do głoszenia
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.56 Druga płaszczyzna, wyznaczona
przez personalistyczną koncepcję osoby i jej miejsce w społeczności,
wskazuje na potrzebę odpowiedzi na wyzwanie, jakie płynie od kon-
kretnej sytuacji współczesnych społeczności,57 w teologii odczytywa-
nej jako „znaki czasu”.58 Na tym tle rozgrywa się walka wewnętrznej
konstytucji osoby. Sens historyczności człowieka konfrontuje się
z kontekstem współczesności, w który uwikłany jest każda osoba.
Czynnik transcendentny ma więc dominować wymiar materialistycz-
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58 Por. KDK 34.

57 Por. tamże, s. 77–78.

56 Por. J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu
społecznym, art. cyt., s. 123.

55 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie, dz. cyt., s. 360.

54 J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu spo-
łecznym, art. cyt., s. 83.

53 Por. J. Gocko, Kościół obecny w świecie, s. 376.



ny, związany z egoistycznymi potrzebami.59 Chrześcijanie mają nie-
jako uświęcać rzeczywistość publiczną, mają ją uszlachetniać i uka-
zywać w perspektywie nadprzyrodzonej.

Do realizacji tych zadań potrzeba wyrobienia moralnego i nad-
przyrodzonego wsparcia.60 W ten sposób chrześcijanie, angażując się
dla innych, odwołują się nie tylko do społecznego charakteru ludz-
kiej natury, ale ukazują, że prawdziwe braterskie relacje zakładają
życie łaski, a więc zjednoczenie z Chrystusem.61 Tak oto, trwanie
z Chrystusem we wspólnocie ducha, otwiera chrześcijan na brater-
stwo z Bogiem i drugim człowiekiem.

Braterstwo i zjednoczenie z Chrystusem to dwie szczególne ce-
chy chrześcijanina zaangażowanego w życie społeczne. Bez miłości
nie byłoby wspólnoty i poznania, a więc nie byłoby pełnej wiary.
Z kolei bez wiary nie byłoby nigdy miłości prawdziwie chrześcijań-
skiej, która uczestniczy w życiu innych. Warto więc się przyjrzeć,
w jakiej mierze wiara chrześcijańska jako łaska i zobowiązanie sta-
nowi siłę sprawczą społecznego działania. To ona pozwala przyjąć
i rozpoznać życiowe powołanie, a przez to odkryć swoje zadania
w świecie.62 Winna więc być także siłą motywacyjną konkretnych
zachowań ludzkich, gdyż udziela etycznym normom nowej jakości
poprzez nadanie im teologicznych aspektów: stwórczego, soteriolo-
gicznego i eschatologicznego.63 Dlatego, tylko w wierze, człowiek
może udzielić odpowiedzi na Boże wezwanie, czyli podjąć drogę po-
wołania. A przecież realizuje się ono w odniesieniu do świata, po-
przez uczestnictwo w życiu społecznym. Konsekwencją więc przyję-
cia zbawczego orędzia jest kształtowanie swych czynów i postaw we
wszystkich wymiarach życia zgodnie z ewangelicznym wezwaniem
do miłości.64
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64 Por. J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu
społecznym, art. cyt., s. 88.

63 Por. A. Marcol, Wiara w Boga a zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 181–182.

62 Por. tamże, s. 88–89.

61 Por. J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu
społecznym, art. cyt., s. 83.

60 Por. J. Krucina, Wartości podstawowe wobec Ewangelii, dz. cyt., s. 21.

59 Por. J. Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, „Seminare” 23(2006), s. 324.



Miłość społeczna – przypomniał Jan Paweł II – powinna sta-
nowić przeciwwagę do egoizmu, wyzysku, przemocy. (…) Dla nas za-
sadą tej miłości oraz troski Kościoła o człowieka jest sam Jezus
Chrystus, jak o tym świadczy Ewangelia.65 Dopiero człowiek zjedno-
czony z Chrystusem odczytuje swoje powołanie do miłości brater-
skiej. Dla chrześcijanina świat to nie tylko miejsce objawienia się mi-
łości Boga, ale to także miejsce urzeczywistnienia swojej odpowiedzi
na tę miłość. Kochając boskie stworzenia i angażując się w świat,
chrześcijanin wypełnia obowiązki ewangeliczne, płynące z miłości
bliźniego. Chrześcijanin winien kochać wszystkich ludzi i to w spo-
sób relacyjny, czyli uznając drugą osobę w jej jedyności i niepow-
tarzalności.66

W tym miejscu trafnym jest zaproponowanie zwięzłej definicji
zaangażowania. Klarowności w tej kwestii nadaje nauczanie Chrys-
tusa i konsekwencje historyczne percepcji tego nauczania. Dopiero
współczesna teologia ukazała fundamenty obecności chrześcijan
w świecie, jako konsekwencji braterstwa i zjednoczenia z Chrystu-
sem. Na tej podstawie, zaangażowanie wiernych świeckich definio-
wane jest jako udział jednej osoby w życiu innej w duchu miłości,
a także działanie osób we wspólnocie i dla wspólnoty.67 Dalsza część
tego opracowania będzie próbą ukazania, jak Jan Paweł II zachęcał
do zaangażowania społecznego ludzi młodych.

Wymiar religijny zaangażowania społecznego młodzieży

Dla Jana Pawła II młodzież była jednym z najważniejszych ad-
resatów nauczania. Czynił ich partnerami dialogu i towarzyszami dro-
gi. Wydobywał z ich życia to, co najpiękniejsze i najistotniejsze. Po-
trafił dostrzegać to, co najważniejsze w okresie młodości, nazywając
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67 J. Gocko, Kościół obecny w świecie, dz. cyt., s. 374.

66 Por. J. Nagórny, Teologicznomoralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu
społecznym, art. cyt., s. 89–100.

65 Jan Paweł II, Stawiajcie ludziom dzisiejszym przed oczy ideał miłości społecznej.
Przemówienie do członków Komisji Iustitia et PAX (9.02.1980), w: Jan Paweł II,
Nauczanie papieskie, t. III 1(1980), Poznań–Warszawa 1985, s. 142.



ją czasem zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory.68 To
im powierzył najważniejsze zadanie swego pontyfikatu.

Wewnętrzna potrzeba młodych do zaangażowania dla innych

Według Jana Pawła II, jutro świata zależy od dzisiejszego za-
angażowania się młodych chrześcijan.69 Z tym zaś się wiąże przyję-
cie przez młodzież nowej miary człowieczeństwa. Ta propozycja Jana
Pawła II winna się urzeczywistnić na dwóch płaszczyznach. W as-
pekcie indywidualnym ma to być człowiek, który opanowuje swoje
wnętrze, odkrywa autentyczne wartości oraz dąży do konsekwencji
w działaniu. W życiu wspólnotowym ów człowiek ma budować dro-
gi braterskiej komunii, a także stawać odważnie w obronie uznawa-
nych wartości.70 Ów nowy kształt człowieczeństwa młody człowiek
może się uczyć tylko poprzez obcowanie z innymi ludźmi. By to wy-
jaśnić, papież odwoływał się do bardzo prostego spostrzeżenia na te-
mat funkcjonowania młodzieży. Dzięki otwartym umysłom i poszu-
kiwaniu nowych doznań, młodzi ludzie nawiązują intensywne kon-
takty interpersonalne: koleżeńskie i przyjacielskie.71 Płaszczyzna
własnego świata wewnętrznego (indywidualnego), transcenduje do
bytowania „z drugimi” i „dla drugich” (społecznego). Pole doświad-
czeń społecznych, „dawania siebie”, przenika się z doznaniami poz-
nawczymi „uczenia się ludzi”, aby pełniej być człowiekiem. W ten
sposób, kształtując swoją osobowość ku pełni, młodzi ludzie, przez
to, kim są, stają się bogactwem społeczeństwa.72 Przypomina się tu
dawna zasada agere sequitur esse, czyli działanie jest konsekwencją
bytowania: to kim się jest, wpływa na sposób i rodzaj działania.73

Tak oto te dwie płaszczyzny przenikają się, stając się fundamentem
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73 Por. P. Salamon, Co Chrystus daje dzisiaj młodym, s. 55.

72 Por. Jan Paweł II, Parati Semper. List apostolski do Młodych całego świata z okaz-
ji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985, „L’Osservatore Romano” 7(1985),
s. 6 (dalej skrót: PS).

71 Por. CL 46.

70 Por. tamże, s. 369.

69 Por. E. Brzuska, Papież i młodzi, w: Człowiek – Kościół – Świat, red. A. Lepa,
Łódź 2002, s. 377.

68 Jan Paweł II, Pomagajmy młodym budować fundament pod ich przyszłe życie.
Homilia podczas Mszy św. (Łowicz, 14.06.1999), w: „L’Osservatore Romano”
8(1999), nr 4, s. 91.



budowania lepszego świata. Ich realizację Jan Paweł II upatrywał
w społecznej nauce Kościoła i to ona była dla papieża fundamentem
budowania cywilizacji miłości.

Chrystocentryczna podstawa życia społecznego młodych

W swym liście do młodych w roku im poświęconym Jan Pa-
weł II pytał w imieniu ludzi młodych: Co mam czynić, ażeby życie
miało wartość, ażeby miało sens? To pasjonujące pytanie, w ustach
młodzieńca z Ewangelii, brzmi: „Co mam czynić, ażeby osiągnąć ży-
cie wieczne”?74 Jak widać z lektury papieskiego nauczania, wobec
zagrożeń współczesnego świata, zwłaszcza tych dotykających wew-
nętrznej konstrukcji młodego człowieka, Ojciec Święty ukazywał
Chrystusa. Prezentował młodemu człowiekowi Zbawiciela, jako:

� Drogę, którą musi kroczyć, by nie zagubić się w otaczają-
cej rzeczywistości;

� Prawdę do zaakceptowania, by nie popaść w iluzję tego
świata;

� Życie, na którego strumień musi się otworzyć, by nie dać
się wchłonąć przez ideologie oraz kulturę śmierci i znisz-
czenia.75

Jan Paweł II wzywał więc młodych ludzi, by upodabniali się
do Chrystusa i byli Jego świadkami. Dopiero ten wymiar egzystencji
może ukazać ich miejsce w świecie. Nieuniknionym jest więc prze-
życie wiary. To ona dokonuje w młodym człowieku radykalnej prze-
miany wewnętrznej. Aby uczynić świat lepszym, starajcie się przede
wszystkim zmienić samych siebie poprzez częste przystępowanie do
sakramentu pokuty i ścisłe utożsamianie się z Chrystusem w Eu-
charystii.76 Komunia z Chrystusem wyzwala komunię z drugimi.
W tej perspektywie widać, że wiara obecna w świecie rodzinnym,
kulturalnym, politycznym czy koleżeńskim pozwala wnieść w życie
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76 Jana Paweł II, Aby przemieniać świat. Przemówienie do uczestników Kongresu
UNIV (5.04.2004), „L’Osservatore Romano” 4(2004), s. 37.

75 Por. tamże, s. 51, cyt. za: Jan Paweł II, Znak Kościoła pielgrzymującego drogami
dziejów. Spotkanie z młodzieżą w czasie IV Światowych Dni Młodzieży (Santiago
de Compostela 19.08.1989), „L’Osservatore Romano” 8(1989), s. 17.

74 PS 3.



społeczne coś nowego, niezwykłego, oryginalnego i młodzieńczego.77

Dalej, wiara wzywa do świętości. Jest to wezwanie do takiego życia
i takiej pracy w doczesności, aby stawać się świętym „w świecie”
i „dla świata”.78 Styl życia, wyznaczony przez moralność chrześci-
jańską będzie świadectwem wolnego serca i twórczego umysłu. To
będzie świadectwem dla innych młodych, że Chrystus jest radością
i szczęściem.79 Innymi słowy, wybór stylu życia jest jednocześnie
wyborem drogi fundamentalnego powołania. Do tego, by odczytać
program życia i odnaleźć swe miejsce w świecie potrzeba mocy Du-
cha Świętego.80 Zasadniczym powołaniem każdego chrześcijanina
jest niesienie w swym sercu ognia Ducha Świętego i ukazywanie
światła wlanego podczas Chrztu Świętego. W tym miejscu prawda
Ewangelii przenika się z wizją społeczności, w której człowiek mocą
swego entuzjazmu rozświetla mroki tego świata. Ludzie młodzi, ma-
ją być światłością w Panu (Ef 5, 8) i poświęcając swe siły dla misji
„nowej ewangelizacji”, odnowić świat w duchu sprawiedliwości
i pokoju.81 Na tym, między innymi, polega owocność życia, o której
często powtarzał papież na spotkaniach z młodymi. Talent, który
każdy otrzymał powinien być tak wykorzystany, by przyniósł obfite
owoce realizacji chrześcijańskiej wizji osoby, tego czym jest i czym
być powinna.82

By podsumować przemyślenia Jana Pawła II na temat zaanga-
żowania społecznego ludzi młodych należy zwrócić uwagę na kilka
najważniejszych czynników. To sam Chrystus zaprasza do pełnienia
służby i przemieniania świata. Dokonuje się to poprzez przebaczenie,
solidarność, budowanie pokoju w imię sprawiedliwości, miłość włas-
nej ojczyzny, wierność narodowi i dziedzictwu. Wiele razy Ojciec
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82 Por. J. Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, dz. cyt., s. 323.

81 Por. Jan Paweł II, Postępujcie drogą świętości, art. cyt., s. 36.

80 Por. P. Salamon, Co Chrystus daje dzisiaj młodym, dz. cyt., s. 24.

79 Por. Jan Paweł II, Wszystkim ukazujcie Jezusa. Spotkanie z młodzieżą w katedrze
melchickiej Zaśnięcia Matki Bożej (Damaszek, 7.05.2001), „L’Osservatore Ro-
mano” 7–8(2001), s. 34.

78 Jan Paweł II, Postępujcie drogą świętości i chrześcijańskiego heroizmu. Msza św.
dla członków Włoskiej Akcji Katolickiej (21.09.1991), „L’Osservatore Romano”
12(1991), s. 35.

77 J. Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, art. cyt., s. 321.



Święty, wykorzystując entuzjazm młodych, z równym entuzjazmem
próbował zarazić ich do swej wizji nowego świata, którego oni mieli
być budowniczymi: W świecie, który zdaje się powoli ulegać pokusie
indyferentyzmu, nihilizmu, materializmu teoretycznego i praktyczne-
go, rozpaczy, wy, młodzi, musicie stać się głosicielami, wykonawca-
mi i świadkami chrześcijańskiej nadziei, bez obaw, bez niepokojów,
wielbiąc Pana, Chrystusa w waszych sercach (...). W ten sposób ży-
cie nasze będzie naprawdę komunią z Chrystusem i komunią z brać-
mi.83 Była to jedna z pierwszych wypowiedzi głowy Kościoła, która
tak odważnie próbowała zaangażować młode pokolenie do tworzenia
nowego porządku, nowej cywilizacji, pod znakiem wolności i poko-
ju.84 Uczestnicząc w budowie społeczeństwa sprawiedliwego i brater-
skiego, młodzi ludzie będą stawali coraz bardziej wolnymi i odpo-
wiedzialnymi za swe życie.85

Papież wraz z młodzieżą szukał fundamentu, na którym ten
nowy świat ma być budowany. Uważał, że nie wystarczające jest
kryterium wydajności, hedonizmu, gdzie ważne są tylko instynktow-
ne odruchy, chwilowe doznania i kaprysy, gdzie zapomina się
o etycznych ograniczeniach i unika sfery duchowej. Wskazywał, że
Kościół ma tylko jedną odpowiedź na to zapotrzebowanie. Jest nią Je-
zus Chrystus – kamień węgielny. Na Nim można budować trwałą bu-
dowlę życia zarówno osobistego, jak i społecznego. I tu Jan Paweł II
przypominał doświadczenia XX w., który wielokrotnie próbował
zbudować miasto człowieka, pomijając całkowicie Boga. Skutki tego
eksperymentu pokazuje współczesna historia ludzkiego upodlenia,
utraty godności, bo nie można odrzucić czy zlekceważyć Boga, nie
umniejszając jednocześnie człowieka.86 To dlatego papież kierował
się do młodych, dzielił z nimi radość i nadzieję. Wierzył w lepsze
jutro i wołał do młodych o nowość: Zachowując roztropność, nie lę-
kaj się nowości. (...) Nie nowości, która przynosi jedynie niepewność
i poczucie tymczasowości, nie! Nowości, która przywróci wszystkim,
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86 Jan Paweł II, Bądźcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa, art. cyt., s. 51.

85 Por. Jan Paweł II, Wszystkim ukazujcie Jezusa, art. cyt., nr 3.

84 Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem. Spotkanie z młodzieżą na Stadionie Dariusa i Gi-
renasa (Kowno, 6.09.1993), „L’Osservatore Romano” 12(1993), s. 51.

83 Jan Paweł II, Pomóżcie budować społeczeństwo nowe. Spotkanie z młodzieżą
(Monza, 21.03.1983), „L’Osservatore Romano” 5–6(1983), s. 15.



a zwłaszcza młodzieży, pragnienie życia i walki o świat bardziej
sprawiedliwy i solidarny.87 Nikt do tej pory nie zwracał się w ten
sposób do młodych. Bardzo rzadko Magisterium Kościoła wypowia-
dało się o młodzieży i do młodzieży, jako partnerach działania spo-
łecznego.

Historia katolickiego nauczania społecznego do młodzieży

Dopiero w połowie XX wieku papieże zaczęli kierować swe
nauczanie do młodzieży.88 Początkowo było to wezwanie do osobis-
tej działalności apostolskiej w gronie swoich rówieśników. Kontynu-
acją tej myśli była wzmianka w posoborowym dekrecie o apostol-
stwie świeckich Apostolicam auctuositatem, gdzie ojcowie soborowi
wzywają młodych do apostolstwa poprzez świadectwo wiary i udział
w życiu społecznym i kulturalnym.89 Niewątpliwie istotne znaczenie
miała posoborowa deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravis-
simum educationis z 1965 r., w której następuje przejście od dominu-
jącego wcześniej tonu ostrzegawczo-polemicznego do pozytywnego.90

W tym duchu należy odczytywać słowa Pawła VI, że w okresie ów-
czesnej sekularyzacji młodzież dąży do zmian, a jednocześnie prze-
żywa niepewność, co do przyszłości.91

Jan Paweł II w zupełnie innej formie i treści kierował się do
młodzieży. Zwracał się do nich bezpośrednio, dotykał i analizował
najbardziej aktualne problemy ich rozwoju osobowego oraz życia
w Kościele i współczesnym świecie.92 Papież świadomy był, że pod-
stawowy program życia kształtuje się w młodości, akcentował więc
wartość młodości, jej bogactwo i pytania, jakie ze sobą niesie, a za-

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE LUDZI MŁODYCH W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

59

92 S. E. Dobrzanowski, Młodzież, art. cyt., s. 295.

91 Pius XI, Octogessimo Anno. Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dosto-
sowaniu go do normy prawa Ewangelii (15.05.1931), w: Dokumenty nauki spo-
łecznej, nr 13, s. 71.

90 S. E. Dobrzanowski, Młodzież, art. cyt., s. 293.

89 Por. Apostolicam actuositatem. Dekret o apostolstwie świeckich (18.11.1965), w:
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 12.

88 Por. S. E. Dobrzanowski, Młodzież, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana
Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 293.

87 Jan Paweł II, Pozostańcie wierni swemu posłannictwu. Msza św. w Pałacu Sportu
(Baku, 23.05.2002), „L’Osservatore Romano” 7–8(2002), s. 17.



razem potrzebę otwarcia się na dobro. To dobro upatrywał przede
wszystkim w zaangażowaniu w życie społeczne.

Propozycje zaangażowania młodzieży w życie społeczne

Jan Paweł II zaangażowanie społeczne stawiał przed młodymi
jako odpowiedź na zagrożenie, przed którymi stają młodzi. Grozi im,
że z braku motywacji ulegną pokusie bezczynności (...). Ale zdolni są
również zafascynować się ideałem i zdobyć się na heroizm ofiary,
aby zatryumfowała sprawiedliwość i by przyczynić się do umocnienia
wolności i pokoju.93 Papież wskazywał młodym trzy płaszczyzny ży-
cia społecznego, na których winni realizować swoje powołanie.
A zarysowując im obecną sytuację proponował konkretne rozwiąza-
nia, które będą ich udziałem.

Zaangażowanie społeczne na płaszczyźnie kulturalnej

Pośród obszernego nauczania Ojca Świętego można spróbo-
wać zdefiniować, czym jest kultura. Traktuje on kulturę jako przed-
sięwzięcia, które prowadzą do umacniania autonomii osoby, do roz-
woju duchowego, intelektualnego i moralnego człowieka, a więc do
tworzenia szeroko pojętego humanizmu.94 Kultura ma prowadzić do
wszechstronnego rozwoju człowieka, a przez to do jego usamodziel-
nienia. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie.95 Two-
rzy ją nie sam, ale poprzez komunikację, współmyślenie i współdzia-
łanie z innymi. Można wymienić trzy podstawowe działania, które
służą rozwojowi życia kulturalnego. Najważniejszym zadaniem każ-
dego jest zachowywanie wartości kultury narodowej i państwowej.
Każdy, zwłaszcza wierzący, zobowiązany jest do wprowadzania w
życie własnej społeczności uznawanych wartości. Należy także wy-
kazać aktywność w rozwijaniu siebie i innych poprzez inicjatywy ar-
tystyczne, naukowe i inne.96
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96 Por. H. Skorowski, Moralność społeczna, dz. cyt., s. 30.

95 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha (Gniez-
no, 3.06.1979), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005, nr 2, s. 41.

94 Por. J. W. Gałkowski, Jan Paweł II a prawa człowieka, „Przegląd Powszechny”
4(1988), s. 27.

93 Jan Paweł II, Pozostańcie wierni swemu posłannictwu, art. cyt., nr 7, s. 17.



Jan Paweł II podkreślał wagę kultury w życiu młodzieży.
Kształtujący się młody człowiek, poprzez obcowanie z dziełami czło-
wieka, wzrasta w mądrości. Poznawanie różnych kultur, ich sztuki
i nauki przybliża prawdę o człowieku. W ten sposób młodzi formują
i pogłębiają własne człowieczeństwo.97 Tu przydatną okazuje się na-
turalna dla młodych otwartość na innych ludzi, na świat i różnorod-
ność jego kultur.98 W tym kontekście papież wzywał młodego czło-
wieka, by dorastał do kultury swego narodu, by to dziedzictwo
kształtowało jego charakter i tożsamość. Dzięki kulturze może on
stawać się lepszym człowiekiem. Do tego potrzeba ideałów, war-
tości, które uzna za najważniejsze dla siebie. Pierwszym i zasadni-
czym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka, (...) ażeby po-
przez wszystko to, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem.99

Ojciec Święty stawiał jedyną propozycję dla tej wizji: kulturę
chrześcijańską własnego narodu. Młodych zaś czynił jej spadkobier-
cami.100 Tu przypominał ewangeliczną przypowieść o talentach, które
otrzymujemy od Stwórcy za pośrednictwem naszych rodziców i rodzi-
ny, a także wspólnoty narodowej, do jakiej należymy. (...) Musimy
zrobić wszystko, na co nas stać, aby to duchowe dziedzictwo przejąć,
potwierdzić, utrzymać i pomnożyć.101 Jest to szczególnie istotne
w kontekście wypowiedzi papieża na temat współczesnych zagrożeń
kultury, którym młodzież ma się przeciwstawić. U ich podstaw leży
chęć odrzucenia chrześcijańskiego dziedzictwa, jako wyzwania po-
nad siły i możliwości człowieka, zwłaszcza młodego.102

Jan Paweł II rysował obraz obecnej kultury poprzez pryzmat
odrzuconego Krzyża. Wartością staje się to, co ma pozór piękna i co
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102 Por. Jan Paweł II, Uwierzyć wszystkiemu, co mówi Jezus. Msza św. dla młodych
na górze błogosławieństw (Korazim, 24.03.2000), „L’Osservatore Romano”
5(2000), s. 32.

101 PS nr 11.

100 Por. E. Brzuska, Papież i młodzi, art. cyt., s. 370.

99 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO (2.06.1980),
„L’Osservatore Romano” 6(1981), s. 4.

98 Por. Jan Paweł II, Sens życia polega na dawaniu. Msza św. dla młodzieży krajów
skandynawskich (Vadstena, 10.06.1989), „L’Osservatore Romano” 9(1989), s. 30.

97 Por. PS 14.



sprawia przyjemność.103 Jedynym dążeniem staje się osiągnięcie suk-
cesu, do którego należy dążyć za wszelką cenę. W takich warunkach
młody człowiek nie jest w stanie zarysować celów swego życia, war-
tości, którymi będzie się kierował. W tej wizji nie ma miejsca na
szczęście. Szuka się go w samym sobie, w fałszywych prorokach,
sektach, ezoteryzmie. Podąża drogą konsumizmu, permisywizmu mo-
ralnego, egoizmu kultywowanego jako styl życia, obojętności religij-
nej.104 Efektem tych przemian moralnych jest rodzące się w wielu
młodych ludziach poczucie zagrożenia: Gwałtowne przemiany kultu-
rowe, globalizacja kontaktów, relatywizacja wartości moralnych
i niepokojący rozkład więzi rodzinnych wpływają na ich style życia,
proces uczenia się i wizję własnej przyszłości.105

Gdy w 1998 r. Jan Paweł II wspominał swoją pielgrzymkę do
Polski, przypomniał o niebezpieczeństwach, jakie towarzyszą wzras-
taniu młodego pokolenia. Zostały mocno zagrożone czysto ludzkie
wartości, a także wiara i zmysł moralny. Bierne poddawanie się ku-
szącym propozycjom współczesnej pseudokultury konsumpcyjnej, po-
zbawionej często poważnej refleksji nad prawdziwym sensem życia,
miłości i zadań w społeczeństwie, czyni młodzież podatną na wyob-
cowanie się z rodziny i wspólnoty ludzkiej albo skłonną uwierzyć
zwodniczym hasłom głoszonym przez różne ideologie.106 W tej wypo-
wiedzi papież zwrócił uwagę na bierność, czyli brak innowacyjności,
co jest charakterystyczne dla młodych ludzi pozbawionych nadziei
i ufności. Zdają się oni na to, co zastali, co zostawia im świat doros-
łych. Wiek XX pozostawił młodym ogromny postęp techniczny.
Człowiek poczuł się wszechmocny, gdyż dokonał wielkich odkryć na-
ukowych i panuje w pewnej mierze nad złożonym światem techniki.107
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107 Jan Paweł II, Jesteście powołani, aby być twórcami lepszego świata. Spotkanie
z młodzieżą w siedzibie Uniwersytetu Eurazjatyckiego (Astana, 23.09.2001),

106 Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji. Przemówienie
Ojca Świętego do II grupy biskupów (2.02.1998), „L’Osservatore Romano”
3(1998), s. 38.

105 Jan Paweł II, Zadania szkoły katolickiej dzisiaj. Przemówienie do uczestników
międzynarodowego kongresu katolickich szkół Europy (28.04.2001), „L’Osserva-
tore Romano” 6(2001), s. 34.

104 Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem, art. cyt., nr 2, s. 23.

103 Jan Paweł II, Weź swój krzyż! Spotkanie z młodzieżą na placu św. Jana na La-
teranie (2.04.1998), „L’Osservatore Romano” 5–6(1998), s. 23.



Odkrywając nowe możliwości swej inteligencji zupełnie zapomniał
o sercu, pozostawiając pustkę wartości. Tę pustkę wypełniły pseudo-
wartości. Hedonistyczne i materialistyczne wzorce życiowe, (...) kry-
zys wartości nękający rodzinę, ułuda łatwego życia, (...) brak pew-
nych perspektyw na przyszłość – wszystko to rodzi często w młodych
poczucie wielkiego zagubienia i sprawia, że są podatni na płytkie
i bezwartościowe propozycje życiowe albo wybierają niepokojące
formy ucieczki od życia.108 Oczekiwania są ogromne, gdyż bez du-
chowości kultura pozbawiona jest treści, niczym ciało, które jeszcze
nie odnalazło swej duszy. (...) Brak wewnętrznej głębi współczesne-
go człowieka zagraża jego integralności.109 Na tle wcześniejszych
rozważań o młodzieży, której istotą jest właśnie stawanie się, integ-
rowanie, widzimy, że ten brak życia duchowego staje się dramatem
ich rozwoju. Dlatego nasilają się patologie, takie jak: zażywanie nar-
kotyków, poszukiwanie sztucznych rajów, handel seksem i pornogra-
fią, przemoc i przestępczość młodocianych, urojenia rasistowskie, sa-
mobójstwa.110 Dla wielu ludzi dorosłych, jest to jedyny obraz świata
młodzieży. Takie ograniczone patrzenie wcale nie motywuje do pra-
cy i przemieniania negatywnego stanu rzeczy.

Propozycje zaangażowania młodych w życie kulturalne

W tym kontekście proroczo brzmi wzywanie Jana Pawła II,
który pragnął zarazić innych, zwłaszcza młodych, swym optymiz-
mem i nadzieją: Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga
prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść
grzechu i śmierci.111 Jednocześnie papież zarysował kilka konkret-
nych działań praktycznych, jak angażować się w życie kulturalne.
Przede wszystkim zwracał uwagę na to, by przeciwstawiać się złym
wartościom i jednocześnie budować nowy porządek. Jednym sło-
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111 Jan Paweł II, Weź swój krzyż!, art. cyt., nr 4, s. 24.

110 Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem, art. cyt., nr 2, s. 23.

109 Jan Paweł II, Maryja waszą Matką i wzorem życia. Spotkanie z młodzieżą na lot-
nisku wojskowym (Madryt, 3.05.2003), „L’Osservatore Romano” 6(2003), s. 8.

108 Jan Paweł II, Budujcie jedność w różnorodności. Spotkanie z biskupami katolic-
kimi Ukrainy (Kijów, 24.06.2001), „L’Osservatore Romano” 9(2001), s. 22.

„L’Osservatore Romano” 11–12(2001), s. 22.



wem, odszukując tradycyjne korzenie mają wypełniać Chrystusowe
orędzie. Warto przyjrzeć się bliżej tej wizji pozostawionej młodym.

Niczym testament brzmią słowa z ostatniego Orędzia na
XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii, którego Jan Paweł II już
nie dożył: Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelot-
nym modom, które nie rzadko pozostawiają tragiczną pustkę ducho-
wą! Odrzućcie pokusę pieniądza, konsumpcyjnego życia i podstępnej
przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.112 Skoro człowiek
dostał polecenie wejścia w świat, czynienia sobie ziemi poddaną,
trudno o oderwanie go od świata materialnego. Dlatego papież przy-
pomniał słowa św. Augustyna, że dopiero w Bogu serce ludzkie zaz-
na spokoju i przestrzega, że osoba ludzka, stworzona na obraz i po-
dobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, syste-
mów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, swoich różnych skłon-
ności i namiętności.113 Jednocześnie apeluje o ostrożność i rozwagę
w przyjmowaniu, tego, co jest im proponowane, szczególnie anty-
ewangelicznych wzorców. Do tego potrzeba postawy asertywnej i si-
ły, by powiedzieć „nie”.114 Wyraźnie wskazuje drogę, jaką winni pójść
młodzi ludzie. Nie pozostawia im pesymistycznej wizji zagłady, ale
wlewa nadzieję i ideał nowej rzeczywistości, której mają być twór-
cami.

Dla Ojca Świętego przeciwstawić się to nie tylko bronić, ucie-
kać, ale przede wszystkim konfrontować i przemieniać. Nie bał się
ukazać im wielkiego marzenia: narodzin nowego świata ducha. Do
tego przedsięwzięcia szukał nowego pokolenia budowniczych, którzy
– powodowani potrzebą autentycznej miłości, a nie strachem czy
przemocą – potrafią, kładąc kamień na kamieniu, wznosić w mieście
ludzkim miasto Boże.115 Pośród marzeń młodego człowieka, zarażo-
nego idealizmem, zapalonego do działania, wpisał jeszcze jedno:
swoje-papieża, Kościoła, Chrystusa. Marzenie, które ma stać się tak-
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115 Jan Paweł II, Bądźcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa, art. cyt., s. 51.

114 Por. tamże, nr 4, s. 12.

113 Jan Paweł II, Nie lękajcie się – jest z wami Jezu. Spotkanie z młodzieżą diecezji
rzymskiej (5.04.2001), „L’Osservatore Romano” 6(2001), nr 5, s. 12.

112 Jan Paweł II, „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Orędzia z okazji XX Światowego
Dnia Młodzieży 2005, „L’Osservatore Romano” 11–12(2004), s. 5.



że ich marzeniem. Tę wizję Jan Paweł II ukazał na przykładzie Eu-
ropy – kolebki chrześcijaństwa dotkniętej poważnym kryzysem du-
chowym. Stary Kontynent powinien pozostać wierny swym chrześ-
cijańskim korzeniom. Człowiek potrzebuje Europy nie zamykającej
się w sobie, lecz otwartej na dialog i współpracę z innymi narodami
świata; Europy świadomej swego powołania do tego, by być dla
świata światłem cywilizacji i impulsem do rozwoju, zdecydowanej
łączyć swoje wysiłki i swoje zdolności twórcze ze służbą pokojowi
i solidarności między narodami.116 Jak widzimy na przykładzie Euro-
py, wyznawanie jednej wiary jednoczyło różne narody kontynentu,
należące do odmiennych tradycji kulturowych. Dopiero oświecenio-
wy ateizm zburzył tę jedność. Obecnie sekularyzacja i pluralizm re-
ligijny powodują, że Stary Świat staje bezbronny wobec zagrożeń in-
nych religii i kultur, a idea wspólnej Europy budowana na fałszy-
wych wartościach daleka jest od jedności. W tej perspektywie Jan
Paweł II przypomina, że ewangelia i kultury zawsze szły ze sobą
w parze. Wiara i kultura winny ze sobą współistnieć w ciągłym dia-
logu. I jest to najważniejsze wyzwanie w dziedzinie kultury, jakie
zostawił Jan Paweł II młodzieży. Dlaczego więc jest to zadanie dla
młodzieży? Jak zauważył Jan Paweł II, we wszystkich kulturach mło-
dość oznacza nadzieję, przyszłość, wyzwanie, wysiłek, poszukiwanie,
wolę uczenia się. (...) Słowo „młodość” wzywa do szczególnego po-
czucia odpowiedzialności.117 Kościół zaś pragnie być obecnym
i uczestniczyć w tych trudach poszukiwań.118 Pragnie przedstawić
światu program, który głosi od tysięcy lat, budowany wokół zbaw-
czej misji Chrystusa.

Jako podstawę koncepcji człowieka i świata proponuje Chrys-
tusowe orędzie. W jego świetle można formować nowe pokolenia,
przygotowując je do stawienia czoła wielkim wyzwaniom historii, by
budować społeczeństwa solidarne i otaczające troską osoby, szcze-
gólnie najsłabsze.119 Orędzie nadziei i odnowy jest skierowane do
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119 Por. Jan Paweł II, Trzeba iść dalej z Chrystusem. Rozważanie przed modlitwą

„Anioł Pański” w Castel Gandolfo (27.08.2000), „L’Osservatore Romano”
10(2000), s. 26.

118 Por. KDK 1.

117 Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem, art. cyt., nr 3, s. 23.

116 Jan Paweł II, Maryja waszą Matką i wzorem życia, art. cyt., nr 2, s. 8.



człowieka każdej epoki i kultury. Trzeba je uczynić normą codzien-
nego życia i głosić, dając świadectwo.120 Do tego potrzeba dialogu
między kulturami a wiarą, dzięki której możliwa będzie odnowa.121

Dobra Nowina, aktualna od starożytności ma być propozycją nie tyl-
ko dla bardzo globalnie rozumianego społeczeństwa światowego. To
jest przede wszystkim wskazówka dla osoby, zwłaszcza młodej. Któż
może nadać sens życiu, jeśli nie Ten, który - jako jedyny - posiada
słowa życia wiecznego? (por. J 6, 68). Któż lepiej od Jezusa, (...) mo-
że wskazać człowiekowi prawdziwą drogę do szczęścia?122 Kościół
przypomina, że tylko Chrystus zna serce człowieka. I tylko On, ko-
chając to serce, może odpowiedzieć na potrzeby i aspiracje czło-
wieka.123

Rozumienie zaangażowania społeczno-gospodarczego

Człowiek jest celem życia gospodarczego i społecznego i jako
podmiotowi tegoż życia przysługuje mu szeroka sfera aktywności.124

Dotyczy to zarówno umacnianie rozwoju i żywotności społeczności,
jak i zabezpieczenie bytu i pomoc najsłabszym, a także właściwe za-
gospodarowanie zasobów naturalnych. Cała ta działalność ma prowa-
dzić do optymalizacji warunków życia i funkcjonowania człowieka
i wspólnoty.125 I znów powraca podział zaangażowania na indywidu-
alne i społeczne. Każdy winien działać na rzecz umacniania rzeczy-
wistej tożsamości, i dynamizmu własnej wspólnoty oraz jako wspól-
nota wspomagać członków w potrzebach i integrować ich w aktyw-
nym udziale w społeczeństwie.126 Zaangażowania społeczno-gospo-
darcze wydaje się dawać najszersze możliwości zaangażowania
w tworzeniu optymalnych warunków życia i funkcjonowania człowie-
ka jako jednostki i wspólnoty osób.127 W świetle nauczania ostatniego
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127 H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 170–171.

126 Por. H. Skorowski, Moralność społeczna, dz. cyt., s. 31.

125 Por. H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, art. cyt., s. 172.

124 H. Skorowski, Prawa człowieka w służbie wolności, „Collectanea Theologica”
4(1988), s. 30.

123 Por. tamże, nr 1, s. 23.

122 Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem, art. cyt., nr 2, s. 23.

121 Jan Paweł II, Trzeba iść dalej z Chrystusem, art. cyt., nr 2, s. 26.

120 Por. Jan Paweł II, Bądźcie Kościołem, art. cyt., nr 1, s. 23.



soboru życie społeczno-gospodarcze ma istotne znaczenie dla rozwo-
ju człowieka, gdyż jest on twórcą, i celem tego życia. W kreowaniu
gospodarki i polityki społecznej należy pamiętać, że mają one usza-
nować i podnosić godność osoby ludzkiej, pełne jej powołanie i dob-
ro całego społeczeństwa.128 Relatywizm moralny, powodowany przez
pustkę wartości, o której była mowa przy zagadnieniach kulturalnych
powoduje istotne skutki społeczne. Rodzi się egoizm, podziały, mar-
ginalizacja, dyskryminacja, lęk i nieufność wobec innych, (...) alko-
holizm i złe przeżywanie własnej płciowości, narkomania, pogoń za
przyjemnościami, egoizm i oportunizm, brak poważnej wizji życia,
w którym nie ma już miejsca na trwały związek małżeński, a ponadto
odrzucenie wszelkiej prawomocnej władzy, pragnienie ucieczki i emi-
gracji, która pozwala uchylić się od wysiłku i odpowiedzialności
i schronić w świecie ułudy, wyobcowanym i wykorzenionym.129 W gos-
podarce zagrożenia te widoczne są przede wszystkim na rynku pracy
i w sferze ekonomicznej. Nadmiar siły roboczej, brak odpowiedniego
przygotowania, płace nie odpowiadające aspiracjom130 to są trudnoś-
ci, z którymi musi się zmierzyć młody człowiek. Jan Paweł II zauwa-
żył, że młodym, pełnym ideałów, trudno poradzić sobie z niespra-
wiedliwością, korupcją, wyzyskiem, którego doświadczają w życiu
dorosłym. Oczywiście rozważanie tego problemu inaczej będzie wy-
glądać na różnych szerokościach geograficznych. Jednak zawsze
świat gospodarczy i społeczny okazuje się daleki od moralności, któ-
rą uznają.

Propozycje zaangażowania w życie społeczno-godpodarcze

Przy temacie zaangażowania w życie społeczno-gospodarcze
Jan Paweł II proponował wsłuchać się w dwie mowy Chrystusa:
z Góry Oliwnej, gdzie się modlił do Boga Ojca o chleb i z Góry Bło-
gosławieństw, gdzie wołał do ubogich w duchu. Oby dwa teksty przy-
pominają, że wszystko, co służy naszemu życiu, jest łaską i darem,
które człowiek powinien przyjmować z otwartością i w poczuciu
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wdzięczności. Z nich wynika zadanie ukazywania ludzkiej godności
poprzez współpracę z Bogiem oraz poprzez służbę dawania innym
przykładu.

Na początek każdy jest zachęcony do przypomnienia słów co-
dziennej modlitwy Ojcze nasz. Modlitwa Pańska, gdzie Kościół woła
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj (Mt 6, 11) uczy mod-
litwy prośby. Jednak ta modlitwa wcale nie zwalnia od działania. Po-
trzeba przecież zapewnić dobra sobie, swej rodzinie i społeczeństwu.
W ten sposób człowiek, poprzez współpracę z Bogiem, uczestniczy
w rozwoju, również ekonomicznym swej społeczności. Ujawnia się
tu niesłychany wymiar godności ludzkiej. Człowiek, jak Bóg, może
być „opatrznością” w wymiarze swojego ludzkiego życia.131 Jest tu
zarysowana funkcja życia społeczno-gospodarczego, które ma umac-
niać godność i powołanie każdej osoby.132 W imię tej godności, czło-
wiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca
w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, sa-
mych stosunków ekonomicznych.133 Osoba musi być w całym roz-
woju podmiotem, najważniejszym punktem odniesienia i nic, co ma
miano postępu nie może dokonywać się jej kosztem.134 Nie dopusz-
czalne jest także, żeby w imię zaspokojenia potrzeb materialnych
niszczyć wartości duchowe. Prawda musi być ważniejsza niż użytecz-
ność, dobro musi przeważać nad dobrobytem, wolność nad modą,
osoba nad instytucją.135 Tu widoczna jest rola młodego chrześcijani-
na, jeszcze nie przesiąkniętego beznadzieją i marazmem, by kształto-
wać rzeczywistość społeczno-gospodarczą we współpracy z Bogiem,
z którego perspektywy można dostrzec godność człowieka. Ową god-
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ność ukazują niepodważalne wartości moralne, jakimi są prawa czło-
wieka, każdy chrześcijanin musi zacząć od siebie, starając się od-
zwierciedlać we wszystkich swoich myślach i działaniach wizerunek
Chrystusa.136 A nie kto inny, jak właśnie Chrystus modlił się słowa-
mi: Ojcze nasz, (...) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
(Mt 6, 9.11). I tak jak On, młody człowiek by tworzyć społeczeństwo
sprawiedliwe, winien wyrzec się samego siebie i ofiarować Bogu
i braciom. Jak więc powinno wyglądać to dawanie siebie?

Ojciec Święty odwoływał się do błogosławieństwa Chrystusa
skierowanego do ubogich w duchu. Oni, mając serca otwarte ku Bo-
gu otwierają je także ku ludziom. Są gotowi pomagać i świadczyć
drugim, (...) podzielić się wszystkim. (...) I zawsze znajdujący jeszcze
kęs strawy, kromkę chleba przy swoim ubogim stole. Ubodzy – a hoj-
ni. Ubodzy – a wielkoduszni.137 W tym wezwaniu papież ukazywał
młodym wizje chrześcijaństwa. Wiara to nie tylko zbiór wierzeń
i praktyk religijnych. To są konkretne decyzje kształtujące relacje
z innymi i oddziaływujące na społeczeństwo.138 W katolickim na-
uczaniu społecznym panuje przekonanie, że przemiany globalne są
owocem małych i odważnych wyborów każdego dnia. Dlaczego więc
te przemiany nie mają dokonywać się w duchu chrześcijańskiego re-
alizmu? Dla papieża odpowiedź była prosta i jako zachętę cytował
wypowiedź bł. Josemarii Escrivy: Jesteś w swoim środowisku duszą
apostolską – kamieniem wrzuconym w wody jeziora. Niech twój
przykład i słowo stanie się pierwszym kręgiem, który z kolei wzbudzi
następny... i jeszcze jeden, i dalsze, coraz szersze. Czy rozumiesz te-
raz wielkość twojej misji?139 W wizji papieża to właśnie młodzież
winna budować nowe społeczeństwo. Społeczeństwo, w którym nikt
nie umiera z głodu, w którym pieniądze publiczne nie idą na wyścig
zbrojeń, ale są przeznaczone na postęp społeczny, zdrowie, oświatę,
na polepszanie bytu biednego obywatela. (...) Jednostka otwarta na
Boga buduje społeczność, w której rozkwita i urzeczywistnia się spra-
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wiedliwość, prawda, miłość, solidarność, a służba bliźniemu jest za-
szczytem.140

Zaangażowanie społeczne na płaszczyźnie politycznej

Także w tym ostatnim rodzaju zaangażowania społecznego,
odnoszącym się do sfery polityki, nauczanie wskazuje na osobisty
wysiłek duchowy skierowany ku wspólnocie. Z racji swego zbaw-
czego posłannictwa Kościół nie ma mandatu w stosunku do życia po-
litycznego. Wynika to z tego, że chrześcijańskie orędzie zawiera
ogólne wytyczne dla sensownego kształtowania ludzkiego współży-
cia, lecz nie jest ono konkretnym programem.141 Ale przecież nie za-
pominamy, że chrześcijańskie orędzie zbawienia winno ogarnąć czło-
wieka w całokształcie jego istoty i działania. Gdziekolwiek więc jest
człowiek, tam jest miejsce dla Kościoła.142 Dlatego, w nauczaniu spo-
łecznym, polityka jest służbą człowiekowi w ramach dobra wspólne-
go.143 Zadania polityczne chrześcijanina wyznacza soborowa konsty-
tucja. Ci, którzy posiadają talent do działalności politycznej lub mo-
gą się do niej nadać, a jest to sztuka trudna i zarazem wielce szla-
chetna, niech się do niej sposobią i oddają się jej nie myśląc o włas-
nej wygodzie lub zyskownym stanowisku.144 Jest to płaszczyzna nie-
zwykle delikatna i odpowiedzialna, a zaangażowanie w nią dokonuje
się przez udział we władzach i jej kreowanie.145 Ta działalność jest
inspirowana biblijnymi wymaganiami moralnymi, i winna być moty-
wowana stałym pragnieniem kształtowania i ulepszania instytucji i re-
guł wolnego państwa a także gospodarki rynkowej spełniającej ocze-
kiwania socjalne i ekologiczne.146 Choć z drugiej strony rzeczywiście
współczesne rozumienie świata, zakotwiczone jest w chrześcijańskiej
doktrynie o radykalnej stworzoności świata i w doktrynie, według któ-
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rej właściwy sens i cel naturalnej historii stanowi człowiek.147 Dlate-
go ludzie wierzący powinni się wystrzegać pewnego niebezpieczeń-
stwa. Opowiadając się po stronie tego, co zostało rozpoznane jako
lepsze i bardziej sprawiedliwe,148 muszą unikać sytuacji, w których
będą używali argumentów radykalnych, roszcząc sobie prawo do po-
siadania wyższej mądrości. Wyłania się jeszcze jedno zagrożenie ro-
zumienia zaangażowania politycznego: polityzacji Kościoła i klery-
kalizacji polityki. O całkowitym rozdziale tych dwóch sfer mówił
Chrystus w rozmowie z faryzeuszami o płaceniu podatków poganom
(por. Mt 22, 21). Zbawiciel tu ukazuje dwa obszary, które mają swo-
ją autonomię: rzeczy ziemskich i boskich.149 Pozostając na płaszczyź-
nie bardzo ogólnej zagadnień politycznych, rozumianych jako działa-
nie na rzecz wspólnego dobra, prof. Koseła ukazuje, że łatwiej jest
poderwać do aktywności młodzież niż dorosłych.150 Jednak zobaczy-
my w dalszych rozważaniach, że młodzieńcze deklaracje i idealis-
tyczne patrzenie na rzeczywistość nie wystarczą, by zmieniać świat.
Choć właśnie w młodzieży papież widział twórców nowego porząd-
ku i to do nich kierował swoje zachęty i im ukazywał zagrożenia, ja-
kie się wiążą z życiem politycznym.

Jako podstawowe zagrożenie dzisiejszego porządku politycz-
nego Jan Paweł II dostrzegał brak pokoju. Jest to sprawa, której po-
święcił szczególnie dużo czasu. Każdego roku kierował do społecz-
ności globalnej orędzie z okazji światowych dni pokoju, wiele razy
wyrażał swoje zdanie o bieżących konfliktach, które stały się udzia-
łem współczesnego człowieka. Młodym ludziom pokazywał, gdzie le-
ży przyczyna tego stanu rzeczy. Spirala przemocy, terroryzmu i wo-
jen niesie (...) nienawiść i śmierć.151 Wszystko to dlatego, że próbuje
się innym narzucić swe idee nacjonalizmu, rasizmu czy nietolerancji.
Szybkie i głębokie przemiany społeczne prowadzą do zachwiania
moralnych punktów odniesienia, w rezultacie powodując chaos i roz-
pacz. W tym zagubieniu papież pokazywał młodym Dekalog jako
kompas, niezmienny fundament, na którym będą budować swoją te-
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raźniejszość i przyszłość.152 Jest to szczególnie istotne wobec ogromu
zła i jego podstępności, która w obecnych czasach osiągnęła nowe
oblicze. Zła, które leżało u podstaw ustrojów, układów międzyludz-
kich czy międzynarodowych. Papież zauważył, że grzech polityczny
coraz bardziej zaciera swój wymiar personalny, a coraz bardziej staje
się strukturalnym, dotykającym instytucji, hierarchii, prawa. W ten
sposób osoba, wyzwalając się od grzechu osobistego, pogrąża się
w grzech polityczny bez świadomości własnej odpowiedzialności.153

Powstały chaos moralny polityki powoduje jej marginalizację. Społe-
czeństwa dostrzegają, że coraz mniejszy wpływ na porządek świata
ma polityka oddając pierwszeństwo gospodarce. Nawet problem po-
koju jest uzależniony od globalnej koniunktury gospodarczej. Złożo-
ność życia politycznego, bezideowość i populizm powodują, że jest
coraz mniej czynnego zainteresowania sprawami publicznymi. W tej
perspektywie, dla młodych polityka jest z założenia czymś nieważ-
nym, obcym, trudnym i niezrozumiałym.154 A jak wynika z polskich
badań socjologicznych, gdy młodzi decydują się na karierę politycz-
ną to widzą w niej jedynie przyszły zawód, a nie spontaniczną po-
trzebę czynienia dobra.155 Najnowsza historia świata pozostawia wie-
le pytań, do których zadawania zachęcał Jan Paweł II. Dlaczego do-
prowadzono do takiego stanu zagrożenia ludzkości na ziemskim glo-
bie? Jakie są przyczyny niesprawiedliwości kłującej w oczy? Dlacze-
go tylu umierających z głodu, tyle milionów uchodźców na różnych
granicach, tyle deptania elementarnych praw człowieka, tyle więzień,
obozów koncentracyjnych, tyle systematycznego gwałtu, zabijania
niewinnych osób, tyle znęcania się nad człowiekiem, tyle tortur, tyle
udręk ludzkich ciał i ludzkich sumień?156 Dla papieża stawianie tych
pytań przez młodzież ludziom dorosłym było ważnym momentem na
drodze do przemiany oblicza świata. Ojciec Święty wiedział, że mło-
dzi nie zadowolą się niepoważnymi odpowiedziami. Że będą oczeki-
wali szczerego rozliczenia sytuacji światowej, że będą poszukiwali
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przyczyn tego stanu rzeczy. I w końcu, że nie pozostaną obojętni wo-
bec moralnych ocen zastanej rzeczywistości. Jan Paweł II zdawał so-
bie sprawę, że może to być niezwykły impuls do budowania innego,
lepszego świata z nowymi budowniczymi, nie obciążonymi piętnem
wojen, kryzysów, rewolucji.

Mądrością papieża było to, że potrafił utożsamiać się z mło-
dzieżą na tyle, by zadawać w jej imieniu pytania, a jednocześnie szu-
kać na nie odpowiedzi. Dlatego w swym Liście do młodych datowa-
nym na Światowy Rok Młodzieży pytał: Co mamy czynić, ażeby ży-
cie – kwitnące życie ludzkości – nie zamieniło się w cmentarzysko
nuklearnej śmierci? Co mamy czynić, aby nie zapanował nad nami
grzech powszechnej niesprawiedliwości, pogardy dla człowieka i po-
deptania jego godności, przy tylu deklaracjach, które potwierdzają
wszystkie jego prawa? Co mamy czynić – i: czy potrafimy to uczy-
nić?157 To dramatyczne pytanie młodych nie pozostaje bez odpowie-
dzi. Ojciec Święty sam poszukiwał odpowiedzi na te trudne kwestie
i proponował młodym konkretne działania.

Propozycje zaangażowania społecznego w sferze politycznej

Jest rzeczą znamienną, że zawsze propozycje, jakie dawał pa-
pież były zorientowane nie tylko na sferę społeczną, wspólnotową,
ale najpierw na osobisty wysiłek duchowy. Bo oto papież zaleca by
odpowiednio uzbroić się do duchowej walki ze złem by następnie
zjednoczyć siły do budowania przyszłości. Jan Paweł II uważał, że
jakiekolwiek działania na zewnątrz powinno być poprzedzone głębo-
kim nawróceniem wewnętrznym. Dopiero uformowane sumienie jest
gotowe budować pokój. Odpowiadajcie na ślepą przemoc i nieludzką
nienawiść porywającą siłą miłości. Przezwyciężajcie wrogość mocą
przebaczenia.158 Jednocześnie wskazywał na oręże do tej duchowej
walki: Do tego potrzebna jest wam pomoc w postaci modlitwy i siła,
jaka rodzi się z bliskiej przyjaźni z Chrystusem.159 Wszystko po to, by
umocnieni Bożą mocą, młodzi odważnie podejmowali wyzwanie wo-
bec świata. Trzeba sięgać stale do korzeni zła i grzechu w dziejach
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ludzkości i wszechświata. (...) Nie trzeba się lękać nazywać po imie-
niu pierwszego Sprawcę zła: Złego.160 Do takiej postawy potrzeba
dużej odwagi, wewnętrznej siły i mocy, gdyż wymaga podjęcia kon-
kretnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność osobista (...)
i równocześnie społeczna: za sprawiedliwość i pokój, za ład moralny
własnego rodzinnego środowiska, całego wreszcie społeczeństwa, za
autentyczne dobro wspólne.161 Odpowiedzialność daje mandat do by-
cia wolnym. Do tego zaś potrzeba sumień mocnych, dojrzałych. Wol-
ność jest wymagająca162, dlatego papież szukał młodych ludzie, któ-
rzy chcą podjąć to wyzwanie, którzy chcą kształtować siebie, by słu-
żyć Kościołowi i społeczeństwu. Do tego zaś potrzeba sumień moc-
nych i dojrzałych. Jest to szczególnie istotne w sferze polityki, gdzie
chrześcijanin winien pamiętać o pewnych zasadach. Przede wszyst-
kim, wiara nie uprawnia do lekceważenia trudności i trywializowania
złożoności problemów świata, co jest możliwe przy idealistycznym
zapatrzeniu w szczęśliwą wieczność. Poza tym, wiedza teologiczna
i pobożność nie zastąpią fachowej wiedzy o problemach świata, dla-
tego trzeba nieustannie zdobywać kompetencje, by pełniej uczestni-
czyć w życiu społeczno-politycznym.163

Początkiem służby Bogu jest świadectwo własnego życia, peł-
nienie codziennych obowiązków i podejmowanie konkretnych decyzji
w zgodzie z Ewangelią.164 Jan Paweł II zachęcał młodych, by było to
świadectwo o Chrystusie, który jako jedyny może obdarzyć prawdzi-
wym pokojem serce człowieka, rodziny i narody ziemi.165 Świadectwo
i braterstwo to dwa narzędzia budowniczych lepszego świata, auten-
tycznych ludzi, którzy żyją w pokoju i wprowadzają pokój.166 Ojciec
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w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., nr 1, s. 177.
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Święty wiedział, że młodzi pragną prawdziwego braterstwa bez po-
działów i dyskryminacji. I wskazywał im, że świat solidarny, świat,
w którym człowiek człowiekowi jest bliźnim, bratem istnieje tam,
gdzie jest jeden Ojciec. Do budowania braterstwa potrzeba zjedno-
czenia serc wokół doświadczenia wspólnego Ojca.167 To właśnie mło-
dzież tak chętnie spotyka się każdego roku na ekumenicznej modlit-
wie z braćmi z Taize modląc się do jednego Ojca. Papież nie przece-
niał roli młodych w budowaniu lepszego świata. Są oni czynnym pod-
miotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej
odnowy.168 Trzeba ich tylko odpowiednio pokierować i zafascynować
ewangelicznymi ideałami życia i działaniem na rzecz dobra bliźnich.
Służą temu światowe dni młodzieży, które sprzyjają wychowaniu do
braterstwa, a zarazem są swoistym laboratorium pokoju i nadziei dla
ludzkości jutra.169 Ojciec Święty powierzał przyszłość młodym lu-
dziom: Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was
należy.170 Świat stoi przed nimi otworem i będzie wyglądał tak, jak
go ukształtują.

Jan Paweł II, pielgrzym narodów, w poczuciu odpowiedzial-
ności za świat powierzył młodym rolę budowania nowej przyszłości.
Dlatego służył tym młodym budowniczym swym doświadczeniem,
mądrością, przykładem życia, dobrym słowem i modlitwą. W podob-
nym duchu głosił chrystusową naukę święty Paweł, którego rok
obecnie przeżywa Kościół. Przypominając jego słowa, że nikt z nas
nie żyje dla siebie, warto w tym czasie podjąć refleksję nad naucza-
niem społecznym Apostoła Narodów i zadać pytanie, czy są rzeczy-
wiście realizowane. Czy 35% zaangażowanych społecznie młodych
Polaków to duży odsetek, czy wciąż za mały?

Summary
Most of the people who are socially involved are people who believe

in God and are regularly church - goers. The grounds for this correlation
can be found in the Magisterium of the Church and the Catholic social
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170 PS 1.

169 Jan Paweł II, Pacem in terris, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (6.04.
2003), „L’Osservatore Romano” 5(2003), s. 51.

168 CL 46.

167 PS 14.



teachings shaped by centuries of experiences. The interest for other human
activity is part of the vocation to holiness. Pope - John Paul II by using this
teaching was discovering for the young people the values that will become
the cornerstone of building a new world as their basic Christian vocation.
He related to personalistic vision, according which the involvement of a man
shows who he is and who he becomes. This love, as the most appropriate
way of human existence, calls for active living in the surrounding world.
The need for social involvement stems from the social nature of man, who
is looking for ways appointed in his dealings with others. Pope shows, in
his teaching, young people the three planes in which they might involve
their evangelical zeal and enthusiasm: cultural, socio-economic and political
power. Living with faith may be, at the same time, the cause and effect of
this activity.

MATEUSZ TUTAK

76



DIALOGICZNY CHARAKTER
WIARY I PRAWDY

ks. Paweł Góralczyk SAC*

Oryginalność wiary chrześcijańskiej

Przemiany i wstrząsy, które tak bardzo zaprzątają współczesne
społeczeństwo sprawiły, że wielu przestało dostrzegać oryginalność
i użyteczność wiary chrześcijańskiej. W tej sytuacji jedni chronią się
w tradycjonalizmie, który izoluje ich od świata, inni zaś podają
w wątpliwość szczególne racje, które wciąż jeszcze skłaniają ich do
życia pod znakiem podwójnego zaangażowania religijności i przy-
należności do Kościoła. Kościół uchyla się od sformułowania w opar-
ciu o wiarę w Jezusa Chrystusa określonego modelu organizacji spo-
łeczeństwa. Mimo to pragnie pozostać – w zmieniającym się świecie
– otwartym dla wszystkich prądów ideowych i myślowych.2 Wielu –
nawet współczesnych znanych polityków – chciałoby, aby sama wia-
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2 Kościół nie może być obojętny na wszystko to, co porusza ludzkie serce, tzn. na
wszystkie jego niepokoje i nadzieje: „W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje
to, co jest najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra,
głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia”. Jan Paweł II, Redemptor
hominis, 18. 

* Ks. Paweł Góralczyk SAC – ur. w 1943 r. w miejscowości Ponikiew. Pallotyn. Jest
kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW w Warsza-
wie. Był przewodniczącym zespołu redakcyjnego „Communio”. Jest członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Etyków Societas Ethica, członkiem Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Społecznych, członkiem Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
Opublikował 5 książek oraz ok. 120 artykułów naukowych.



ra wyrzekła się wszelkich aspiracji życia społecznego i ograniczyła
się do istnienia jedynie wewnętrznej, w sumieniu.

1. Pluralizm a tożsamość chrześcijańska

We wszystkich epokach Kościół czuł się zobowiązany do defi-
niowania na nowo swej misji, przystosowując się w jakimś stopniu
do ewolucji świata. Świat dzisiejszy żyje pod hasłami pluralizmu,
a raczej pragnienia stworzenia jedności w oparciu o różnorodne pog-
lądy filozoficzne i religijne – i pomimo nich – które winny wnieść
swój wkład w istniejący ruch zjednoczeniowy.3 Stąd dla chrześcijan,
który wie, że tylko Jezus Chrystus jest Panem i Mistrzem wynika po-
ważna trudność. Czyż akceptując pluralistyczne perspektywy propo-
nowane przez świat współczesny, nie ryzykujemy doprowadzenia do
faktycznej minimalizacji wiary, a więc do naruszenia jej dziedzict-
wa? A może, dokładając starań, aby zachować wierność wobec wia-
ry, którą odziedziczyliśmy, stajemy wobec ryzyka wręcz przeciwne-
go – faktycznego narzucania naszych przekonań innym, pod pretek-
stem współpracy, ryzykując, że uniemożliwimy realizację tego prag-
nienia świata współczesnego, którym jest jedność w różnorodności?

Dylematu tego nie można rozstrzygnąć bez dokładnego okreś-
lenia pojęć, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, służących do
omawiania problemu. Należy więc powrócić do przyczyn wywołują-
cych obecne wątpliwości. Trzeba to uczynić, zanim się określi, co
należy rozumieć przez tożsamość chrześcijańską i zanim się zapropo-
nuje przesłanki, wokół których mogłyby się koncentrować rozważa-
nia i badania teologiczne, mające na celu znalezienie rozwiązania dla
kryzysu tożsamości trapiącego dziś chrześcijan.4

KS. PAWEŁ GÓRALCZYK SAC

78

4 Wiara rozumiana jako przyjęcie prawdy o Bogu objawiającym się w Chrystusie
nie jest zagrożeniem ani dla rozumu, ani dla wolności. Wiara wspiera rozum, po-
nieważ potrzebuje człowieka, który stawia pytania. Dla wiary nie jest przeszkodą
stawianie pytań, ale postawa zamknięcia, która nie chce stawiać pytań i uważa, że
prawda jest nieosiągalna lub nie jest godna pragnienia. Wiara nie niszczy rozumu,
lecz go chroni i czyniąc to pozostaje wierna sobie. Por. J. Ratzinger, Encyklika
Jana Pawła II „Fides et ratio”, „Communio” 19(1999)3, s. 24–25.

3 Por. P. Henrici, Kościół a pluralizm, „Communio” 3(1983)2, s. 3–7.



Najpierw postawmy sobie pytanie fundamentalne: co to zna-
czy być chrześcijaninem? Jest to pytanie, które wierzący stawiali so-
bie we wszystkich epokach historycznych. Jednak obecnie okolicz-
ności, w jakich je sobie ponownie stawiają, są takie, że nadają mu
szczególne znaczenie, które należałoby dokładnie określić.

Słyszy się często, że człowiek współczesny nie chce się wy-
różniać i pozwala się zuniformizować cywilizacji miejskiej i tech-
nicznej, która ogarnęła dziś swym zasięgiem całą ziemię. Jest to jed-
nak sąd pobieżny. Prawą jest bowiem, że każda cywilizacja wymaga
od ludzi jej współczesnych bezwzględnego konformizmu. Każda
grupa społeczna stara się zamknąć sama w sobie i bronić się przed
innowatorami. Będą oni odrzucani w sposób bezwzględny, jeżeli nie
uda się im uprzednio przekonać naturalnych i tradycyjnych przywód-
ców o możliwości i potrzebie zmiany.5

Nowy jednak konformizm społeczeństwa przemysłowego i kon-
sumpcyjnego działa przeciw postawom religijnym, a nawet uderza
w same ich podstawy. Świat współczesny przeszedł ze stadium „dzie-
dzictwa” do stadium „budowy”. Wszystkie cywilizacje, które po-
przedzały cywilizację przemysłową, obejmowały wymiar religijny
w tym znaczeniu, że religia była „dziedzictwem” powierzonym no-
wym pokoleniom przez przodków lub też była objawiona przez Boga
(cywilizacja judeo-chrześćijańska). Tak więc człowiek był zależny od
siły zewnętrznej, która pouczała go o tym, jak powinny przebiegać
jego stosunki z otaczającym światem.

Począwszy jednak od wieku XIX rozpowszechnia się mniema-
nie, że jedynie człowiek jest twórcą własnej historii. Zatem człowiek
współczesny odrzucając sytuację poprzednią, jej statyczność i uspra-
wiedliwienie czasem przez nią niesprawiedliwości, obejmuje krytyką
wszystkie wynikające z niej postawy. Dla człowieka współczesnego
świat daje się objaśnić w sposób coraz bardziej racjonalny, który
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5 Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym i je kochamy. Tylko nieliczni ludzie
czuliby się dobrze w jednoznacznie brzmiącym społeczeństwie, albowiem żadne
z nich nie potrafiłoby istnieć bez nacisku, zakłamania, terroru. Żadne nie umiało-
by zagwarantować wolności myśli i wiary, które należ do naturalnych, podsta-
wowych praw człowieka – jak to podkreśla „Deklaracja o wolności religijnej”
Soboru Watykańskiego II.



pozwala na zapanowanie nad różnymi aspektami życia społecznego
i rozwiązywanie problemów, które stawia przed ludźmi przyszłość.
Powstaje w ten sposób nowy system moralny, który nie kładzie już
nacisku na poznanie stojącego na zewnątrz Mistrza i na posłuszeń-
stwo wobec głoszonych przezeń wskazań, lecz na znajomość ograni-
czeń, które społeczeństwo nakłada na człowieka i na obowiązek wyz-
wolenia się do nich.

Ten nowy świat oświadcza, że jest pluralistyczny, a więc goto-
wy na przyjęcie nawet i chrześcijan, którzy pragną wypełniać przy-
padające im w udziale zadania.6 Zarówno w świecie wschodnim jak
i zachodnim zapewnia się wierzących w Chrystusa, że mogą liczyć
na życzliwe przyjęcie o ile pragną współpracować z innymi ludźmi
w dziele budowy pokoju i sprawiedliwości społecznej, że nikt nie bę-
dzie utrudniał pełnienia praktyk religijnych. Jest jednak rzeczą jasną,
że muszą się oni podporządkować nowemu konformizmowi którego
wymaga budowa nowego społeczeństwa. Nie mogą rościć sobie pra-
wa do wtrącania się, w imię wiary, do spraw politycznych, gospodar-
czych, społecznych czy kulturalnych, podając w wątpliwość ich
wspólne ukierunkowanie. Postawy etyczne, które pragnie prezento-
wać chrześcijanin, są oceniane z punktu widzenia zgody społecznej.
Są więc uważane za obojętne – jeżeli nie mają wpływu w płaszczyź-
nie społecznej; za dobre – jeżeli mogą się przyczynić do zwartości
grupy; za szkodliwe – jeżeli ;usiłują narzucić postawy zagrażające tej
zwartości. W takim przypadku zostaną one bez wątpienia określone
jako nieobiektywne i nienaukowe.7

Tocząca się obecnie – prawie wszędzie – debata na temat czło-
wieka stanowi w dużej mierze odbicie tej właśnie problematyki. Ro-
dzą się grupy większościowe, dla których porządek społeczny powi-
nien być określony nie z punktu widzenia pozytywnej normy mo-
ralnej, lecz z punktu widzenia koncepcji wolności i rozwoju człowie-
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7 Por. H. Juros, Możliwość pluralizmu etycznego, tamże, s. 90–102. 

6 Świadomość, że się jest chrześcijaninem, oznacza przede wszystkim poczucie ko-
nieczności wierzenia w wiele spraw niepojętych, poczynając od Trójjedyności Bo-
ga, poprzez opowiadania o cudach w Nowym Testamencie, obecności Syna Bo-
żego pod postaciami chleba i wina, aż po uciążliwą moralność małżeńską en-
cyklik; a wszystko to nie jest łatwe. Por. A. Goeres, Pewność wiary w świecie
pluralistycznym, „Communio” 3(1983)2, s. 27.



ka, która pozwoliłaby mu na przejawianie swych postaw społecznych
w takim zakresie, jaki nie naraża na szkodę praw innych jednostek
czy grupy.

2. Nowe czasy – nowe wyzwania

Ten nowy kontekst kulturalny sprawił, że wiele zewnętrznych
sposobów manifestowania przynależności chrześcijańskiej stało się
anachronizmem; sposobów, które jeszcze pięćdziesiąt lat temu wyda-
wały się nienaruszalne. Zniknęły one, bowiem są uważane za niez-
dolne do wyrażania wiary w świecie współczesnym. W tej sytuacji
droga chrześcijanina nie jest już drogą ułatwioną dzięki konkretnym
zachowaniom, a proponowanie przez chrześcijan praktycznych celów
bez wywoływania dyskusji staje się rzeczą trudną. Wystarczy parę
przykładów, aby ukazać zasięg tej przemiany i zrozumieć dlaczego
tylu chrześcijan, a nawet całe rodziny zakonne zastanawiają się nad
własną tożsamością.8

Zniknęło bardzo wiele znaków zewnętrznych, dzięki którym
chrześcijanie rozpoznawali się i które były punktem oparcia dla wia-
ry. Chodzi tu o zachowania, których waga jest z pewnością nierów-
na, które jednak pomagały w identyfikowaniu chrześcijanina. Tak
więc na przykład chrześcijanin był tym, który pościł w piątek, uczest-
niczył w Mszy św. niedzielnej i w działalności parafialnej, który na
ulicy z uszanowaniem pozdrawiał kapłanów, należał do grupy, której
jedność przejawiała się tym samym rytuałem świątecznym itd.

Te i inne znaki zewnętrzne nie są jedynymi, które znikając
sprawiły, że powszechnie uznawany obraz chrześcijanina stał się nie-
jasny. Co więcej, rejestrujemy dziś rozluźnienie jedności doktrynal-
nej, podkreślane przez większą swobodę badań, łatwość rozpow-
szechniania wyników nie dość jeszcze sprawdzonych oraz niewątpli-
wie dojrzałe – przede wszystkim w kościołach lokalnych – pragnie-
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8 W obliczu wstrząsającego nasz świat kryzysu dręczy nas pytanie, czy można jesz-
cze ów świat traktować jako dobre stworzenie Boga? Zadowalającą odpowiedź
może nam tu dać tylko chrześcijaństwo, pod warunkiem, że odczytamy sen świata
w kontekście Boga–Stwórcy, a utrudzenie – „szukaniem Boga we wszystkich rze-
czach”.



nie wyrażania jedynej i tożsamej wiary za pośrednictwem własnych
bogactw kulturowych.9

Jednocześnie spotkanie ze światem współczesnym podało
w wątpliwość inne tradycyjne zachowania i stworzyło potrzebę opra-
cowania nowych. W tej dziedzinie jesteśmy świadkami procesu ewo-
lucji, a podział na to, co pozostanie i na to co skazane jest na zniknię-
cie, jeszcze się nie dokonał. Co więcej, wciąż odradzająca się żywot-
ność chrześcijańska skłania wiernych do łączenia się w małe wspól-
noty, w których mogą na nowo przeżywać swą wiarę. Lecz również
to powoduje pewne uproszczenie form przynależności do Kościoła,
których mnogość często uniemożliwia dostrzeżenie tego, co stanowi
o jedności.

Zmiana nie dotyczy jedynie indywidualnego sposobu przeży-
wania wiary.10 Również zbiorowe formy wiary uległy zmianie i Koś-
ciół jako wspólnota chrześcijańska czuje się powołany do nawiązania
nowych kontaktów ze światem. Rodzi się stąd nowe, podstawowe
pytanie na temat tożsamości chrześcijańskiej, ponieważ przemiany
historyczne, które w ciągu ostatniego stulecia dokonują się w tej
dziedzinie wskazują, że Kościół wciąż się oddala od tradycyjnej roli
przyznawanej mu w przeszłości, podczas gdy lud chrześcijański nie
w pełni jeszcze zdał sobie sprawę z nowego, przypadającego mu
w udziale miejsca.

Z tego punktu widzenia rok 1870 był jedną z kluczowych dat
w historii Kościoła. Zaznaczył się utratą Państwa Kościelnego i zde-
finiowaniem dogmatu o nieomylności papieskiej. W chwili gdy nas-
tępuje zmierzch doczesnej władzy Stolicy Apostolskiej, autorytet pa-
pieski zyskuje o wiele mocniejszą podstawę, w oparciu o którą może
wypełniać swe uniwersalne posłannictwo i zapewnić promieniowanie
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10 Por. J. Pałyga, Na drodze wiary i niewiary, „Communio” 8(1988)3, s. 3–24.

9 Człowiek walczy o swoją wolność. Czyni to zawsze i wszędzie. O niej marzy, wi-
dząc w niej coś, bez czego życie staje się bezdusznym mechanizmem, kierowa-
nym z zewnątrz. Człowiek pragnie autonomii, to znaczy pragnie sam narzucać
kształt swojemu życiu, swojemu działaniu, chce, aby życie stanowiło jego wyłącz-
ną własność. Chce tworzyć dla siebie własne prawa. Sądzi, że wtedy jedynie bę-
dzie mógł żyć prawdziwą pełnią życia. I przed taką autonomią rozumu i wolności
przestrzega Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, nr 35–53.



Kościoła na cały świat. Są to wydarzenia, w których zawarta jest za-
powiedź nowych form, jakie będzie musiało przybrać obecność Koś-
cioła, aby dostosować się do zmienionej rzeczywistości życia mię-
dzynarodowego.11

W ubiegłych wiekach Kościół przyczyniał się do utrzymywa-
nia pokoju na świecie, stowarzyszając się z rodziną narodów, zachę-
cając do szanowania zasad, które miały zapewnić ład w zmieniają-
cych się okolicznościach, umacniając porządek uważany za gwaran-
cję pokoju. W obliczu przeobrażeń sceny międzynarodowej w ciągu
ostatnich lat Kościół poczuł się uwolniony od odwiecznych więzi
i gotów do wspierania nowej równowagi między państwami czy to
poddając krytyce stary porządek, który stał się źródłem przywilejów
i niedopuszczalnych niesprawiedliwości, czy to wnosząc wkład
w określenie nowych stosunków między ludźmi, stosunków, które
zapewniłyby rozwój bardziej ludzki i naprawdę powszechny.

Wielu chrześcijan, nie znając w pełni historii Kościoła nie ro-
zumie zasad sprawiedliwości i apostolskiej troski, z jaką Kościół sta-
ra się kształtować swą postawę zgodnie z przemianami historyczny-
mi, jakim podlegają siły polityczne. Prawdziwą motywacją zmiany
poprzedniego stanowiska Kościoła są potrzeby posługi duszpaster-
skiej.12 Nie będąc w stanie pojąć tych rzeczywistych przyczyn zmia-
ny postawy Kościoła, wielu uważa, że zostały odrzucone zasadnicze
cechy jego osobowości, której nie można już nawet określić w spo-
sób jasny i precyzyjny. Kościół wydaje się im wprost pozbawiony
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12 Mówiąc o kryzysie wiary dzisiejszego człowieka w kontekście rodzącej się cywi-
lizacji, należy zauważyć, że on nadal pozostał istotą religijną, a zachodzące pro-
cesy nie pozbawiły go zmysłu religijnego. Człowiek nadal jest wrażliwy na pyta-
nia religijne. Z drugiej jednak strony trzeba otwarcie przyznać, że nie tylko z po-
wodów zewnętrznych, ale i wewnętrznych, jego zainteresowanie sprawami religii,
zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej, znacznie zmalało. Por. J. Pałyga, Na dro-
dze wiary i niewiary, art. cyt., s. 9.

11 Przemiany cywilizacyjne i kulturowe dotknęły również życie religijne. Scjentys-
tyczny pogląd na świat eliminuje wiedzę uzasadniającą, że wartości religijne są
znaczące dla ludzkiego życia. Pod wpływem tego poglądu, jak też i innych zja-
wisk, religijne myślenie, wartościowanie, a praktycznie i religijne instytucje tracą
swe społeczne i kulturowe znaczenie. To, co dzieje się na ziemi, przesłania rze-
czywistość transcendentną. Społeczeństwa o wysoko rozwiniętej cywilizacji stały
się społeczeństwami typowo świeckimi.



pewności co do typu stosunków, jakie powinien utrzymywać ze świa-
tem zewnętrznym. Przypisują to kryzysowi doktryny społecznej lub
zupełnie nowym kierunkom w stosunkach jakie Kościół pragnie pod-
trzymywać również z tymi, którzy oświadczają, że są mu obce.

W rzeczywistości pewna koncepcja „doktryny społecznej” Koś-
cioła przyzwyczaiła chrześcijan świata uprzemysłowionego do prze-
kładania na uproszczone pojęcia społecznych implikacji wiary.
Z pewnością nikt nigdy z dogmatów nie wywodził typu instytucji
najlepiej dostosowanych do utrzymywania porządku społecznego.
Jednak związek między wiarą i określonym porządkiem społecznym
wydawał się być czymś oczywistym i wykluczającym inne rozwiąza-
nia. Dziś uproszczenie to należy do przeszłości. Modele życia spo-
łecznego i politycznego stały się tak liczne, różnorodne i złożone, że
niektórzy chrześcijanie wprost zastanawiają się, czy wiara ma jeszcze
coś do powiedzenia w tej dziedzinie.13

U źródeł tej postawy leży pokusa szukania klucza do interpre-
tacji rozwoju każdego społeczeństwa w analizie materialistycznej,
analizie naukowej, wobec której wiara nie powinna mieć nic do po-
wiedzenia, a jeśli zabiera głos, to chyba jedynie po to, by umoty-
wować jej przyjęcie. Jednocześnie inni chrześcijanie, żyjący poza
światem zachodnim, zarzucają dawnym sformułowaniom doktryny
społecznej, że ignoruje ona historyczny i kulturalny dorobek i tradyc-
je ludów pozaeuropejskich oraz że, chociaż mimo woli, ochrania sys-
tem dominacji, z powodu którego cierpią przede wszystkim kraje
Trzeciego Świata.

Ponieważ wszystkie te procesy są jeszcze w toku, nie można
domagać się od Kościoła, by chciał określić swoją nową postawę
społeczną.14 Można się nawet zapytywać czy w ogóle będzie to moż-
liwe, bowiem nie wydaje się, by Kościół miał zamiar stanąć wobec
innych grup jako jednolite ciało społeczne. Tak więc, do innych przy-
czyn, dla których specyfikę chrześcijańską stawia się z takim nacis-
kiem, dochodzi jeszcze jedna. Czyż to nie sam Kościół pogłębia wra-
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14 Por. P. Góralczyk, Nowe czasy – nowe wyzwania, „Communio” 25(2005)6,
s. 128–146.

13 Por. W. Kasper, Freiheit des Evangeliums und dogmatische Bindung in der
katholischen Theologie, Theologisches Jahrbuch, Leipzig 1982, s. 334–356.



żenie, że nie pragnie podkreślania oryginalnego charakteru wkładu
chrześcijańskiego, gdy popiera wspólny front wszystkich tych, któ-
rych łączy przeciwstawianie ideałów humanistycznych i duchowych
panoszącemu się materializmowi?

Jakkolwiek jest prawdą, że Kościół prowadzi samotnie, a na-
wet w izolacji, pewne wielkie batalie na rzecz ludzkości (jak na przy-
kład nierozerwalność małżeństwa, aborcja), to czyż nie jest również
prawdą, że zachęca katolików do współpracy z innymi chrześcijana-
mi i wszystkimi ludźmi dobrej woli wszędzie tam, gdzie rzecz idzie
o budowę bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata?

Moglibyśmy mnożyć przykłady zmian zachodzących w świe-
cie i w Kościele. Spośród nich przytoczono tylko najbardziej charak-
terystyczne, aby ukazać dlaczego licznym współczesnym, wierzącym
i niewierzącym, Kościół nie jawi się jako kształt o wyraźnych kon-
turach i wewnętrznie zwarty, co było jego cecha charakterystyczną
i jego siłą w ubiegłych wiekach.

3. Być chrześcijaninem dzisiaj

Przemiany współczesnego świata interesują wszystkie środo-
wiska: szkołę, rodzinę, grupy profesjonalne, wojsko, administrację
państwową, organizacje międzynarodowe. Wszyscy odczuwają potrze-
bę dostosowania się do nowej rzeczywistości i ponownego określenia
swych celów i sposobów działania zgodnie z naczelnymi potrzebami
obecnych czasów.15

Kościół jako wspólnota widzialna nie mógł nie odczuwać tej
powszechnej potrzeby. Tak więc wynikające stąd w jego życiu prob-
lemy są dowodem, że Kościół jest integralną częścią współczesnego
świata, a nawet jednym z jego żywotnych elementów i nie znalazł się
na marginesie historii. Hierarchia i lud chrześcijański musiał zrewi-
dować tradycyjny sposób prezentowania się światu starając się na no-
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15 Doświadczenia ostatnich dziesiątków lat pozwalają jeszcze śmielej wypowiadać
pogląd, że kryzys Boga związany jest z kryzysem człowieka – doprowadza do
kryzysu człowieka, Proces ten obowiązuje również w kierunku odwrotnym. Uś-
miercanie Boga pociąga za sobą poniżenie człowieka – jego unicestwienie. Por.
K. Czulak, Wiara wobec wyzwania niewiary, „Communio” 1(1981)4, s. 5.



wo określić swą tożsamość. Ten okres poszukiwań jest przeżywany
różnie, w zależności od aspektu zmian, na który jedni lub drudzy są
bardziej wrażliwi, zależnie od roli przypisywanej poszczególnym
elementom procesu ustanawiania nowych reguł życia kościelnego.
Wyjaśnia to liczne dyskusje toczące się wewnątrz wspólnoty chrześ-
cijańskiej: o pozycji Kościoła w świecie (czy jest on siłą doczesną
duchową, czy wspólnotą służebną), na temat znaków zewnętrznych,
za pomocą których mogą się dziś chrześcijanie rozpoznawać, na te-
mat misji Kościoła w świecie itd.

Sprawia to wrażenie, a nawet podaje w wątpliwość prawdopo-
dobieństwo znalezienia odpowiedzi na pytania odnoszące się do spe-
cyfiki chrześcijańskiej. Pytania powyższe nie implikują bowiem do-
konania jakiegoś określonego wyboru, ponieważ wzajemnie się nie
wykluczają. Czyni to tym trudniejszym zadanie tych, którzy starają
się określić naturę i cele Kościoła jako wspólnoty wierzących we
współczesnym świecie.16

Te spostrzeżenia wskazują, że problem specyfiki chrześcijań-
skiej nie jest problemem z zakresu samego istnienia wiary. Ta bo-
wiem jest zawsze odczuwana jako akceptacja Objawienia i Zbawie-
nia w Jezusie Chrystusie. Sprawą dyskutowaną jest zaś szczere i wier-
ne realizowanie wiary w życiu społecznym. Tym, co rodzi wątpli-
wość jest paraliżujące wielu chrześcijan uczucie niemożności wobec
tych palących potrzeb. Obowiązek czynienia wiry aktualną nie wyda-
je się być łatwym do pogodzenia z oczekiwaniami, które badania
i nowe odkrycia budzą w świecie dzisiejszym. Niemożność ta staje
się tym trudniejsza do zniesienia, im bardziej chrześcijanie spodziewa-
ją się znaleźć w wierze oparcie dla wypełniania swej misji w świecie.

Trzeba więc jasno powiedzieć, że odpowiedź na pytania o toż-
samość lub specyfikę chrześcijańską – problem, który można spro-
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16 Żyć świadomie wiarą we współczesnym świecie nie oznacza tego, żebyśmy mieli
gotowe odpowiedzi na wszystko, ani też byśmy byli zdolni do natychmiastowej
i skutecznej zmiany rzeczywistości, w obliczu której stajemy. Oznacza natomiast
to, że jesteśmy gotowi umieścić swoje życie wobec Misterium Boga, w Którego
wierzymy – otwarci na moc Jego Ducha. A Duch Boga może zaprowadzić nas na
miejsca, o których – ze względu na nasze ludzkie możliwości – nawet nie śni-
liśmy.



wadzić do jednego, prostego sformułowania: „co to znaczy być
chrześcijaninem dzisiaj?” – nie jest teoretycznym wnioskiem teologii
fundamentalnej na temat ostatecznego charakteru wiary i Objawie-
nia. Chodzi tu bowiem o odkrycie specyficznego zachowania, które
pozwoliłoby na sprzyjanie rozwojowi wspólnych im, pozytywnych
elementów, eliminując jednocześnie to co nie da się pogodzić z ży-
ciem w wierze.17

Zadaniem obecnej epoki jest przede wszystkim dokonywanie
rozróżnień. Chrześcijanie musieli zmienić swe obyczaje zewnętrzne,
do których byli tradycyjnie przywiązani, zmodyfikować przyzwycza-
jenia uważane za nienaruszalne. Lecz postawa będąca naprawdę pos-
tawą wiary nie pozwala, byśmy stawiali sobie pytania na temat na-
szej tożsamości z duszą pełną wątpliwości lub lęku.18 Prawdziwa
wiara wymaga czegoś wręcz przeciwnego: stawiania z całą odwagą
pytania o inicjatywy, jakie należy podjąć w związku z zachodzącymi
przemianami, jakie metody zastosować, jaki użytek uczynić z insty-
tucji, jak sprawić, aby rozwój różnorodnych prądów ideologicznych
prowadził do jedności w wielości, jak wyrazić istotę naszej przyna-
leżności do Kościoła i naszych praktyk religijnych. Słowa Apostoła,
który powiada, że gdyby twierdził, iż ma wiarę, a nie realizował jej,
oszukiwałby siebie samego, ukazują współczesnemu chrześcijanino-
wi potrzebę zrozumienia jak powinien śledzić wskazania wiary po-
śród kryzysu zmieniającego się świata.

4. Świadectwo Jezusowi

Życie społeczne to postęp, ruch, zmiana. Tak jak wszystkie in-
ne formy życia, życie społeczne podlega zmianom. Historia ukazuje
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18 Wiara w Boga żywego i osobowego niesie ze sobą poczucie sensu życia. Wyrywa
ona człowieka z owej – ostatecznie zgubnej – samowystarczalności, która jest tak
charakterystyczna zarówno dla ambitnego humanizmu ateistycznego, jak i rów-
nież dla pozbawionej ambicji – „pod-religii” – ateizmu praktycznego. Okazuje się
bowiem, że owa samowystarczalność nie jest zdolna zaspokoić głodu sensu i gło-
du absolutu, które trawią wnętrze człowieka. Nieskończony w swych pragnieniach
człowiek, nieskończenie i nieustannie przerasta siebie. Poszukuje on – nieraz
w sposób rozpaczliwy, naglący, a równocześnie po omacku – sensu ostatecznego,
„sensu samego sensu”.

17 Por. H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin, Paris1971, s. 103n.



nam następstwa cywilizacji, poprzez które ludzkość kroczy naprzód
lub cofa się – zależnie od tego, czy dążą one do postępu czy się od
niego oddalają. Kościół, jako ekspert ludzkości, może i powinien po-
magać społeczeństwu w przeistoczeniu się na drodze do osiągnięcia
ideału sprawiedliwości i pokoju, do którego dąży.

Chodzi o to, aby chrześcijanie szukali i znaleźli Prawdę nie
w jej wyrazie konceptualnym, lecz, jeżeli można tak powiedzieć,
w formie praktycznej człowiek pragnie wiedzieć co czynić, aby prze-
łożyć wiarę na język faktów. Oto troska na dziś. Wyraża się ona dos-
konale poprzez zmiany, które zaszły w tej dziedzinie w ciągu ostat-
nich lat w odniesieniu do stosunków jakie społeczeństwo ustaliło
między normami postępowania a hierarchią wartości.

Społeczeństwo przemysłowe i liberalne żyło pod znakiem trwa-
łości i porządku. Filozofia i moralność, które służyły do podtrzymy-
wania tej wizji, narzucały się, jak uważano, rozumowi każdego czło-
wieka dobrej wiary. Nauczanie polegało więc na wykazaniu i wpo-
jeniu młodym słuszności tej filozofii i moralności po to, aby skłonić
człowieka przyszłości do rozumienia w pewien określony sposób
prawdy; w sposób nie intelektualny lecz praktyczny, a więc przekła-
dający się na sposób postępowania, pozwalający na możliwie najdos-
konalsze włączenie człowieka w istniejący system wartości społecz-
nych.19

Obecnie zaś cechą charakterystyczną jest odrzucanie przez
człowieka współczesnego norm postępowania odziedziczonego po
przeszłości jako wiernego wyrazu prawdy i dobra w życiu społecz-
nym. Poddaje on te normy ostrej krytyce w świetle nowych wyma-
gań wynikających z obecnych przemian, wobec których epoka po-
przednia wydaje mu się być bezsensowną.20
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20 Por. P. Góralczyk, Fałszywe wizje ludzkiej wolności, AK 130(1998), s. 340.

19 „Człowiek, który troszczy się wyłącznie albo głównie o to, aby mieć i używać,
niezdolny już do opanowywania własnych instynktów i namiętności oraz do pod-
porządkowania ich sobie przez posłuszeństwo prawdzie, nie może być wolny: po-
słuszeństwo prawdzie o Bogu i o człowieku jest pierwszym warunkiem wolności,
pozwala człowiekowi uporządkować własne potrzeby, własne pragnienia i sposo-
by ich zaspokajania według właściwej hierarchii, tak by posiadanie rzeczy poma-
gało mu wzrastać.” Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.



Stoimy dziś wobec całej mnogości propozycji nowego społe-
czeństwa. Już sama tylko różnorodność nie pozwala wierze na wy-
branie żadnej z nich, lecz zobowiązuje ją, by była otwarta dla wszyst-
kich. Dlatego tak trudno jest chrześcijaninowi określić swą specyfikę
w chwili, gdy otaczają go odmienne ruchy społeczne, z których każ-
dy domaga się aprobaty. Już sama mnogość możliwych wyborów
wyjaśnia brak jedności i dezorientację chrześcijan.21

Diagnoza ta nakazuje poszukiwanie rozwiązań, które byłyby
praktyczną wskazówką dla chrześcijan, by działając w pluralistycz-
nym otoczeniu z jednej strony pozostali wierni własnej specyfice,
z drugiej zaś, by czynili zadość nowym potrzebom w zmieniającym
się świecie. Bowiem jedynie zastosowanie wspólnych metod pozwoli
chrześcijanom na odbudowanie koniecznej jedności. Wydaje się nam,
że w obecnej sytuacji społeczeństwa i Kościoła należało by uzgodnić
poglądy co do zasadniczych zagadnień, które należy rozpatrzyć. Oto
najważniejsze z nich.

Chrystus jest Jedynym. On jest Zbawicielem i Mistrzem życia.22

Może wydać się rzeczą zdumiewającą, że uważamy za stosowne przy-
pomnieć o tej podstawowej prawdzie tym bardziej, że badania biblij-
ne na temat Jezusa są coraz liczniejsze, a Jego osoba cieszy się taką
popularnością, że można by uznać, iż Chrystus stał się punktem od-
niesienia dla większości naszych współczesnych. W rzeczywistości,
chrześcijańskie stwierdzenie, że Chrystus jest Mistrzem życia, idzie
dalej o oznacza, że akceptując Chrystusa akceptuje się inny porządek
rzeczy, inną logikę, niż logika świata. Chrześcijanin to ten, kto godzi
się na doświadczenie życia duchowego osobistego i wspólnotowego,
a więc na widzenie w sprawowaniu władzy pośrednictwa religijnego

ORYGINALNOŚĆ WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

89

22 W Nowym Przymierzu Chrystus jest Centrum nowej moralności. On sam jest Pra-
wem, stając się najwyższą Normą i Wzorem życia. Podkreśla zobowiązanie do
miłości Boga oraz bliźniego łącznie z pójściem za Nim w całym ziemskim piel-
grzymowaniu (por. Łk 9, 57–62).

21 „Pragnienie, aby lepiej żyć – mówi encyklika Centesimus annus (nr 36) – nie jest
czymś złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by
mieć, aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz doznać
w życiu jak najwięcej przyjemności.”



koniecznego do osiągnięcia Życia. Należy dawać świadectwo Jezu-
sowi w pokorze wiary.23

Jeżeli każda epoka stawia przed chrześcijanami wciąż nowe
wyzwania, to ich głębsze znaczenie odczytywane jest w krytycznym
świetle emanującym ze znajomości Chrystusa historycznego, zawsze
żywego i czynnego we wspólnocie wiernych. Wspólnota chrześcijań-
ska pod groźbą wydania na siebie wyroku zagłady nie może być
w żadnym wypadku zredukowana do roli zwykłego ruchu humanitar-
nego lub filantropijnego. Jest to podstawowy pewnik tysiącletniej
tradycji wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Są one uprzywilejo-
wanymi ośrodkami, w których dojrzewa podwójny sąd krytyczny:
z punku widzenia otrzymanego dziedzictwa, które jest nieustannie
oczyszczane z przypadkowych naleciałości i z punktu widzenia no-
wych rozwiązań, które proponuje się, aby odpowiedzieć na znaki cza-
su, aby uwolnić je od zbyt ludzkich form, w których się wyrażają.

Prawdziwe świadectwo dawane Chrystusowi rodzi jedność.
W chwili, gdy chrześcijan nawiedza pokusa izolowania się od siebie,
podziału i sprzeciwiania się sobie, należy zareagować i uznać, że na-
czelnym źródłem odnowy jest jedność. Bowiem wszystko co dzieli
jest sprzeczne z Duchem. Wszystko od oddziela od centrum, którym
jest „funkcja” Piotra oddala od prawdy. Gdy rodzą się dwie, pozornie
przeciwstawne tendencje, przezwyciężenie nieuniknionych napięć nie
będzie wynikiem przewagi większości, lecz przewagi dialogu, po-
przez który będzie się dążyło do wzajemnego poznania poglądów, aby
osiągnąć rozwiązanie we wspólnocie. 

W Kościele musi zapanować pokój wewnętrzny, ponieważ ist-
nieje ścisła więź między świadectwem zewnętrznym a rzeczywistoś-
cią wewnętrzną. Jeżeli chrześcijanie nie będą nosicielami tej samej
nowiny, siła tej nowiny zostanie osłabiona. Również dlatego wew-
nętrzny i zewnętrzny sposób bycia chrześcijan nie mogą pozostawać
w sprzeczności. Byłoby to przyczyną antyświadectwa i bezpłodności
apostolskiej.
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23 Por. A. F. Dziuba, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996, szczegól-
nie s. 107–133.



Ta podstawowa norma jedności jest do pogodzenia z różno-
rodnością opcji politycznych. Chrześcijanin musi uważać się za za-
czyn w cieście. Jednak, aby nie rozpłynąć się w nim musi zawsze po-
zostawać wiernym trzeciej podstawowej zasadzie odnoszącej się do
natury życia chrześcijańskiego.

Prawdziwe świadectwo dawane Chrystusowi rodzi wolność.
Istota prawdy chrześcijańskiej nie jest natury społecznej, gospodar-
czej, politycznej lub kulturalnej. Wymaga ona, w oparciu o wartości
etyczne i religijne, aby zagwarantować prawdziwą wolność każdemu
człowiekowi w ramach uwarunkowań społecznych, ekonomicznych
i politycznych, które dotyczą oczywiście każdego. Wiara uważa więc
instytucje za środki dla wprowadzenia i utrzymania wolności i osą-
dza je z punktu widzenia ich zdolności do stworzenia prawdziwej
wolności dla możliwie największej liczby osób.24 Wiara wymaga, aby
każdemu człowiekowi stworzono możliwości nawiązania łączności
z Absolutem – Bogiem, który przemawia do sumień. Ponieważ zaś
nie może być to osiągnięte bez głębokich przemian społecznych i po-
litycznych, sama wiara nakazuje chrześcijanom zaangażowanie się
w doprowadzeniu do zmian, bez których przeważająca część ludz-
kości w dalszym ciągu nie mogłaby realizować swej wolności.

Bardzo ważna konsekwencja tej zasady dotyczy nauczania spo-
łecznego Kościoła. Nie jest ono czymś niezmiennym. Jeżeli jego naj-
głębszą inspiracją pozostaje zawsze wyrażanie implikacji społecznych
wiary poprzez zaangażowanie społeczne, jest rzeczą jasną, że na-
uczanie społeczne Kościoła wymaga poważnych adaptacji zgodnie
ze związkiem zachodzącym między działalnością duszpasterską a ok-
reśloną sytuacją historyczną lub lokalną.

Znakiem autentycznego świadectwa dawanego Chrystusowi
jest jedność ze wspólnotą wierzącą. Jedynie jedność ze wspólnotą
kościelną pozwala na odróżnienie jedności prawdziwej od fałszywej.
Ponieważ misją Kościoła jest głoszenie ludziom, że jedyną wolnoś-
cią jest wolność w Chrystusie i że wszyscy mogą dążyć do prawdy
– pierwszym obowiązkiem chrześcijan jest poczuwanie się do przy-
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należności do Kościoła macierzystego i wspomaganie go w dziele
niezbędnego aggiornamento, które musi dokonywać się nieustannie,
aby Kościół mógł uczynić zadość swej misji.25

Ta nieustanna synteza między dziedzictwem wiary i wyzwa-
niem świata nie dokonuje się dzięki wzajemnym ekskomunikom, ja-
kie grupy chrześcijańskie pragną czasami rzucać na siebie, lecz po-
przez nieustanny dialog między różnymi wspólnotami. Wbrew kry-
zysom i otwartym starciom, których niestety dziś nie brakuje, należy
sprzymierzyć się, aby dialog ten toczył się w Kościele już teraz we
wspólnej trosce o dochowanie wierności Chrystusowi. Pełny sukces
wspólnotowego dialogu wewnątrzkościelnego zależy od gotowości
każdego do poddania się krytyce, od woli poddania się z wiarą przez
wszystkich prawu, zgodnie z którym „jedność rodzi prawdę”.

Spoczywający na chrześcijanach obowiązek współpracowania
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w budowie społeczeństwa alterna-
tywnego i jego słuszność wynikają stąd, że historia Zbawienia toczy
się w ramach jedynej historii ludzkości. Dlatego właśnie specyficzny
wkład chrześcijan w wyzwolenie człowieka nie ogranicza się tylko
do tego, co może dać zwykła, socjologiczna znajomość historii, lecz
polega na właściwej im umiejętności przekładania na język historii
i chwili bieżącej wyższej mądrości emanującej z Chrystusa i jego
wymagań dotyczących natury człowieka i jego przeznaczenia trans-
cendentnego.

Zusammenfassung
Christliche Moral kann nie und nimmer mit blosser Normenlehre be-

ginnen oder Gesetzbuch von Vorschriften vorlegen. Die Grundlage des Hei-
les und der wahren christlichen Freiheit ist der Glaube, der sich im Hoffen
und Liebaen als fruchtbar erweist. Unter Glaube verstehe ich vor allem
freudiges, dankerfülltes Ja zum freien Geschenk des Vaters, dankbare An-
nahme dessen, der die Wahrheit, der Weg, das Leben ist. Kennzeichnend
christliche Moralität erflisst aus dem Kennen Jesu, der freien Gabe des Va-
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ters an uns und so aus dem Kennen der letzten Freiheit Gottes für uns und
unserer Freiheit für ihn.

Jede Moral erhält ihre Sinnrichtung von der ihr zugrundeliegenden
Anthropologie. Eine wahrhaft christliche Moral ruht auf Christologie auf;
denn nur in Christus erkennen wir die volle Berufung des Menschen. Die
Grundfrage der Christologie ist nicht, was Jesus getan hat, sondern was er
ist. Und die Antwort lautet: Der Sohn Gottes und wahre Mensch, der Mensch
für die anderen. Als die freieGabe des Vaters an die Menschheit steht seine
Freiheit im Dienste unserer Freiheit. Alles, was er getan hat, ist Ausfluss
eben dieser Freiheit. Als Christen werden wir demnach versuchen, unsere
Freiheit und unseren Dienst an der Freiheit der anderen ganz gar im Blick
auf Jesus zu verstehen, im Lichte des christlichen Glaubensbekenntnisses.
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ks. Jan Wal*

Różne aspekty prawdy i jej dialogiczne odniesienia

W dialogu mamy zawsze do czynienia z prawdą poznania
i prawdą wypowiedzi. Prawdziwość poznania ma istotny związek
z prawdomównością człowieka, chociaż jej nie determinuje. Nie moż-
na przekazywać prawdy jeśli się jej nie zna, ale znając prawdę,
w swoich wypowiedziach ludzie często się z nią z różnych powodów
rozmijają. Decyduje o tym nie zawsze zła wola, ale w wielu przypad-
kach sam złożony charakter prawdy. To jest jeszcze jeden z paradok-
sów rzeczywistości, że możemy mówić o „prostocie prawdy”, zwią-
zanej z jej „oczywistością”, a równocześnie o jej „wielorakiej złożo-
ności”.

Charakter poznawanej w dialogu prawdy

Poznana prawda ma zawsze charakter asertywny, czyli osobo-
wy. Jak mówił Joseph Wolpe są tylko trzy możliwe postawy w relac-
jach międzyludzkich. Pierwsza polega na uwzględnianiu wyłącznie
własnego punktu widzenia. Druga przedkłada racje i zdanie innych
nad własne. Asertywność liczy się na pierwszym miejscu z własnym
osądem rzeczywistości, ale uwzględnia także argumenty innych lu-
dzi. Ta ostatnia postawa jest postawą asertywną, to znaczy dowartoś-
ciowuje osobowy aspekt poznania, ale nie czyni tego poznania her-
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metycznym. Asertywność dotyczy nie tylko sfery poznawczej, jej
psychologiczne ujęcie koncentruje uwagę przede wszystkim na ob-
szarze działania (aspekt behawioralny), ukazując, jak można realizo-
wać własne cele nie raniąc bliźnich.2 Samo poznanie prawdy zawiera
w sobie pewne cechy osobowościowe. Poznanie ludzkie ma charak-
ter pośredni. Odczytujemy rzeczywistość poprzez znaki, jakie w niej
znajdujemy. Nasze poznanie mające charakter osądu odwołuje się do
różnych zewnętrznych znaków, na które różni ludzie różnie reagują,
w zależności od doświadczenia poznawczego i typu osobowości. Po
drugie na nasz osąd rzeczywistości oddziaływuje system pojęć, jaki-
mi operujemy, czyli nasz język i sposób myślenia, którym się posłu-
gujemy, a na który mają wpływ zarówno opinie potoczne i utarte ste-
reotypy myślowe, jak i teorie naukowe, czy ideologiczne.3 Ponieważ
prawda jest poznawana na sposób osądu, jej poznanie zależy w dużej
mierze od zdolności koncentracji umysłowej i nasilenia uwagi. W ży-
ciu każdego człowieka w procesie myślowym pojawiają się momenty
mimowolnego odwrócenia uwagi. Percepcja człowieka nie jest zatem
ciągła. Uzupełnianie luk percepcyjnych dokonuje się najpierw przez
intuicję, którą za Bergsonem należy wyraźnie odróżniać od inteligen-
cji, gdyż istota inteligencji polega na umiejętności przenikania do
wnętrza, głębi i ducha badanego przedmiotu.4 Intuicja zaś stanowi ja-
kiś rodzaj skrótowego, wglądowego myślenia, pozwalającego od ra-
zu wychwycić istotę rzeczy. Intuicjonizm Bergsona był w opozycji
zarówno do racjonalizmu, jak i empiryzmu w filozofii nowożytnej.
Bergson uważał intuicję za jeden z przymiotów rozumu, który działa
bądź to per necessariam deductionem (przez konieczną dedukcję,
w której szczególną role odgrywa inteligencja) bądź też per eviden-
tem intuitum (ewidentną intuicję).5 Innym sposobem uzupełniania luk
percepcyjnych jest działanie wyobraźni, która w oparciu o doświad-
czenie życiowe podsuwa takie, a nie inne uzupełnienie łańcucha per-
cepcyjnego. Nie znaczy to, iż osobowy proces poznawczy subiekty-
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wizuje i relatywizuje prawdę, on ją jedynie interioryzuje. Jak pod-
kreślił Stanisław Borzym analizując myśl Sokratesa, filozof ten – Wie-
rzył w uniwersalność rozumu, choć prawda według niego, objawia
się zawsze w świadomości indywidualnej.6 Należy podkreślać osobo-
wy charakter prawdy, nigdy nie wolno tracić jednak z pola widzenia
jej aspektu przedmiotowego, bo wówczas prawda uległaby relatywi-
zacji. Zrelatywizowana prawda może zostać usunięta ze słownika, al-
bo pozostawiona jako jeszcze jedno określenie fałszu; bez przedmio-
tów, o których można coś powiedzieć, podmiot staje się głosem woła-
jącym na puszczy...7 Z drugiej strony trzeba zachować świadomość,
że myślenie może wszystko uprzedmiotowić. Powinno się pamiętać,
że nawet gdy czynimy przedmiotem naszego myślenia samych sie-
bie, to jesteśmy czymś więcej niż tylko przedmiotem, jesteśmy także
podmiotem. Podobnie ma się sprawa gdy myślimy o ludziach. Ina-
czej jest z myśleniem o rzeczach, przedmiotach, wydarzeniach, w tej
sferze znikają związki podmiotowania, a tym samym związki typu
dialogowego. W wypadku osób zatem nie poznamy pełnej prawdy
o nich tylko na drodze przedmiotowego myślenia. Trzeba stworzyć
osobom przestrzeń obcowania, by mogły wypowiedzieć prawdę o so-
bie.8 Nawet jednak przy spełnieniu tego warunku należy zachować
świadomość, iż ludzkie poznanie ma charakter aproksymatywny (zbli-
żony).9 Należy dążyć do tego, aby stopień adekwatności naszego myś-
lenia i jego korespondencji z rzeczywistością był jak największy, dla-
tego w proces poznawczy winno się angażować wszystkie osobowe
możliwości percepcyjne. Prawda ma charakter osobowy, asertywny
także w tym sensie, iż człowiek podejmując trud szukania prawdy,
później jakoś się z tą prawdą identyfikuje, staje się ona jego prawdą.
Jeśli ktoś włożył wiele wysiłku w poznanie prawdy, to nawet jeśli
mu się tylko wydaje, że ją znalazł, on do niej przylgnął i gotów jest
jej bronić.10 Dlatego trzeba wiele cierpliwości w przekonywaniu, ar-
gumentacji i perswazji, bo trudno jest kogoś przekonać, że błądzi, czy
się myli. Jest to szczególnie trudne zwłaszcza w przypadku prawd
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egzystencjalnych, gdyż zakwestionowanie nawet jednej prawdy, mo-
że zburzyć całą konstrukcję myślową, u której podstaw leży ta rzeko-
ma prawda. Niekiedy może to wymagać nawet rewizji całego życia
i trzeba odwagi, aby podjąć ryzyko. Postmodernizm opowiada się za
zmianami, ale nie wierzy w możliwość weryfikacji samej prawdy,
postuluje zatem podjęcie ryzyka jedynie w celu dokonania zmiany,
dla samej zmiany. Jeśli nie może być prawdziwiej, lepiej niech bę-
dzie przynajmniej inaczej, bo sama zmiana jego zdaniem ma już cha-
rakter odświeżający i regenerujący. Jest to jednak zbyt słaba argu-
mentacja za podjęciem ryzyka, bo nie racjonalizuje ona samego ry-
zyka.

Stanisław Borzym przyznaje, że nawet jeśli się odrzuci podej-
mowanie ryzyka z racji poszukiwania i permanentnej weryfikacji
trwałych punktów odniesienia, jakimi są transcendentalne wartości:
prawdy dobra i piękna, człowiek musi walczyć o porządek w sobie
i wokół siebie, nawet gdyby ten porządek był przejściowy, a reguły
zmienne, tylko dlatego by nie popaść w obłęd. Negacja ryzyka też jest
ryzykowna. Rezygnacja z ryzyka oznaczałaby bowiem rezygnację
z racjonalności.11 Z poszukiwaniem prawdy wiąże się jeszcze inny
rodzaj ryzyka. Poszukując prawdy i dążąc do niej – pisał bp Jan Piet-
ruszko – narażamy się zawsze na ryzyko, że to nie my ją zdobędzie-
my, lecz ona nas zdobędzie, lub przynajmniej będzie usiłowała nas
zdobyć dla siebie.12 Prawda ma się człowiekowi objawiać, a nie zdo-
bywać człowieka. Prawda bowiem winna człowieka wyzwalać (J 8,
32), a nie dokonywać jego zniewolenia.

Prawda ma także charakter komplementarny, bo ... wiemy dob-
rze, że właśnie nasze poznanie będąc wybiorcze i aspektowe nie daje
nam pełnego ujęcia treści rzeczy, którą poznajemy jedynie w aspek-
tach, przedstawionych przez znaki naturalne, nasze sensy – pojęcia.13

Człowiek jest zdolny do poznania prawdy obiektywnej, ale tę praw-
dę. poznaje wycinkowo i aspektowo. Dopiero dopełnianie się róż-
nych punktów widzenia tej samej rzeczywistości daje bardziej całoś-
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ciowy obraz prawdy o tej rzeczywistości. Oczywiście obiektywizm
poznawczy człowieka nie ma charakteru absolutnego, ale jest uwa-
runkowany wieloma czynnikami, które nie zmieniają istotnych ele-
mentów rzeczywistości, nadają jednak naszemu poznaniu specyficz-
ny odcień, warunkowany: sytuacyjnie, personalnie, społecznie, czy
kulturowo. Należy zawsze rozróżniać pomiędzy prawdą całościową,
a pełną prawdą o rzeczywistości. Prawda całościowa jest prawdą dla
człowieka optymalną, pełna prawda prawdą idealną. Niezwykle trud-
no jest poznać wszystkie aspekty szczegółowej rzeczywistości, zwłasz-
cza jeśli ma ona charakter bardzo złożony. Do takiego optymalnego
poznania winien jednak człowiek dążyć.

Na tym zasadza się wartość społecznego (wspólnotowego)
myślenia, z którym mamy do czynienia w dialogu, iż możemy odkry-
wać coraz to nowe aspekty rzeczywistości. Poznanie prawdy o wielu
rzeczywistościach wymaga często czasu, bo są tak bogate, że aktual-
nie przekraczają możliwości poznawcze naszego rozumu, co nie zna-
czy, że kiedyś ich nie poznamy, gdy wydoskonalimy nasz umysł. Peł-
nej prawdy o niektórych rzeczywistościach nie zgłębimy jednak nig-
dy. Już święty Paweł pisał Po części bowiem tylko poznajemy…
(1 Kor 13, 9). Nie da się w pełni ogarnąć i zrozumieć tu na ziemi ta-
jemnic naturalnych. Gdy chodzi o tajemnice nadprzyrodzone nie zgłę-
bimy ich do końca także w wieczności, ze względu na nieskończo-
ność Boga, nie będziemy bowiem w stanie objąć ludzką świadomoś-
cią rzeczywistości z innego wymiaru. Zdaniem Jerzego Bukowskiego
– Tajemnicy się nie sprawdza, nie weryfikuje, z tajemnicą można tyl-
ko obcować – jej widzeniem jest niemożność widzenia, jej dotknię-
ciem niemożność dotknięcia, jej zrozumieniem niemożność zrozumie-
nia – i wówczas żyje się autentycznie.14

Trzecim przymiotem prawdy jest jej korelacyjny charakter. Ko-
relacyjność dotyczy wielu aspektów prawdy. Najpierw wiąże się ona
z integralnością prawdy. W integralnym ujęciu prawdy jej aspekt te-
oretyczny łączy się zawsze z aspektem praktycznym. Jeśli pytamy
o istotowy wymiar prawdy, jak dana prawda brzmi sama w sobie, ja-
kie treści ze sobą niesie?, musimy zapytać także o istnieniowy (eg-
zystencjalny) wymiar prawdy – jakie to ma znaczenie dla człowieka?
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Trzeba również zwrócić uwagę na sekwencyjność prawdy. Sekwen-
cyjność ta polega na tym, że pytania o jedną prawdę pociągają za so-
bą szereg pytań o inne prawdy, gdyż prawdy te pozostają ze sobą
w logicznym związku, jedna bowiem z drugiej wypływa. Prawda
wreszcie ma wymiar uniwersalny, ponadczasowy.

Erazm z Rotterdamu miał kiedyś stwierdzić, że Nie każdą
prawdę dobrze jest mówić, a przede wszystkim nie w każdym czasie.
Ale ważny jest sposób mówienia prawdy.15 W pełni można się zgo-
dzić ze stwierdzeniem, iż sposób przekazywania prawdy jest ważny.
Natomiast należy rozróżnić pomiędzy uniwersalnością a aktualnością
prawd. Aktualność prawd może się zmieniać. Jedne są bardziej nośne
w określonym czasie, drugie w innym okresie czasu. Nie ma jednak
prawd nie na czasie, bo jeśli coś jest prawdą, to jest nią zawsze.

Kolejnym atrybutem prawdy jest jej rewelacyjność (revelatio –
objawienie).

Tak więc, kiedy zbliżamy się do prawdy – niezależnie od tego,
czy ją czujemy, czy jej słuchamy, czy ją poznajemy zmysłami, czy
też za pomocą rozumu – powinniśmy zakładać, że do nas przemówi.
Rewelacyjność prawdy nie oznacza, że jest ona nam dana bez jakie-
gokolwiek wysiłku z naszej strony. Cogito jest nierozerwalnie zwią-
zane z volo. W rezultacie człowiek istotnie musi zdobywać prawdę
i zdobywa ją jak chleb powszedni w pocie czoła. Oznacza to przynaj-
mniej, że nie mogłaby ona być abstrakcją, przedmiotem czystej kon-
templacji dla jakiegoś izolowanego intelektu, lecz wiąże się nierozer-
walnie z całą sytuacją i „kondycją osoby ludzkiej”.16 Percepcja
objawiającej się prawdy, zależy zatem zarówno od możliwości poz-
nawczych człowieka, jak i od jego wysiłku intelektualnego. Znana
dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis, nawiązuje
właśnie do faktu objawiania się prawdy, której człowiekowi nie moż-
na narzucić, bo prawda jest w stanie przemówić do niego jedynie swą

własną, wewnętrzną mocą. Nie jest to moc zniewalająca i ubezwłas-
nowolniająca, w sytuacji gdy człowiek, w pełni świadomie i dobro-
wolnie otwiera się na przyjęcie prawdy, czyniąc prawdę treścią swe-
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go życia. Wówczas nie grozi mu niebezpieczeństwo przed którym
przestrzegał bp Pietruszko takiego zawojowania nas przez prawdę,
które zdeprecjonuje sam podmiot poznający. Wręcz przeciwnie dzię-
ki kreatywności rozwiniemy w pełni naszą osobowość. Chociaż bo-
wiem człowiek prawdy nie tworzy, tylko ją odczytuje, może ją jed-
nak twórczo wykorzystać w życiu. Kreatywność to umiejętność wpro-
wadzania innowacyjności w oparciu o nasze zdolności poznawcze.17

Poznanie prawdy pozwala doskonalić i rozwijać zarówno: struktury,
procedury, jak i relacje.18 Doskonalenie struktur to nic innego jak
wprowadzanie nowych, ubogacających elementów w dotychczasowe
czynniki składowe danej rzeczywistości. Rozwijanie procedur wiążę
się z taka zmianą sposobu postępowania, która powoduje, że jest ono
lepsze w sensie etycznym i sprawniejsze w sensie prakseologicznym.
Wreszcie optymalizacja relacji zasadza się zarówno na jakościowej
poprawie komunikacji wzajemnej, jak i na usprawnieniu współdzia-
łania. W tym ostatnim wymiarze kreatywne wykorzystanie prawdy
na temat relacji będzie sprzyjać między innymi rozwojowi autentycz-
nego dialogu.

Kreatywny charakter prawdy jest szczególnie czytelny w sztu-
ce. Georg Wilhelm Friedrich Hegel powiedział kiedyś, że w sztuce
(…) nie mamy do czynienia, z jakąś tylko przyjemną, czy pożyteczną
rozrywką, lecz (…) rozwinięciem prawdy…19 To właśnie sztuka: lite-
ratura, malarstwo, plastyka, muzyka ukazują różne niuanse prawdy
i ich zbawienny wpływ na kształt życia ludzkiego, na jego humani-
zację i sanktifikację (uświęcanie człowieka).

We współczesnej filozofii dialogu, funkcjonuje bardzo nośne,
spopularyzowane przez Emanuela Levinasa pojęcie epifanii twarzy
(objawienia twarzy drugiej osoby). Objawienie twarzy symbolizuje
tutaj objawienie się samej osoby. Szczerość twarzy odzwierciedla
szczerość całego człowieka. Ks. Józef Tischner, analizując myśl Le-
vinasa, zauważa, że słowem kluczowym opisującym spotkanie jest
„twarz”. Rzeczy mają wyglądy, ludzie mają twarze. Rzeczy „zjawiają
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się”, twarze „objawiają się”.20 Czy można mówić w tym kontekście
o epifanii prawdy. Określenie takie jest zasadne tylko w jednym
przypadku, gdy mówimy o objawieniu osobowego Boga, który jest
Prawdą. Ponieważ prawda, ma tutaj wymiar osobowy użycie okreś-
lenia epifania jest wskazane. W każdym innym przypadku nie. Ale
prawda nie zjawia się na sposób rzeczy. Ona także objawia się, choć
nie w formie epifanii, prezentując osobowe walory, ale na sposób re-
welacji, przedstawiając człowiekowi określone treści do rozważenia.
W polskim języku to określenie rewelacja zyskuje dodatkowe, bar-
dzo pozytywne konotacje. Podkreśla się bowiem często rewelacyj-
ność, czyli nadzwyczajność czegoś. Prawda jest zawsze czymś nad-
zwyczajnym, odkrywczym, bo odsłania człowiekowi nowe, nieznane
dotąd horyzonty myślowe.

Hans Urs von Balthasar mówi wreszcie o symfoniczności
prawdy. Symfonia nie oznacza bynajmniej ckliwej, pozbawionej na-
pięć harmonii. Wielka muzyka jest zawsze dramatyczna, to coś nieus-
tannie kłębiącego się i niosącego ze sobą zanikanie napięć na wyż-
szym poziomie. Dysonans nie jest jednak kakofonią. Nie jest też jedy-
nym środkiem podtrzymywania symfonicznego napięcia.21 Aby zrozu-
mieć symfoniczność prawdy wystarczy wskazać na ewangeliczne pa-
radoksy, czyli pozorne sprzeczności. Ubodzy są bogatymi, bogaci
ubogimi, kto chce się narodzić musi umrzeć, prawdziwą jedność
osiąga się w wielości i różnorodności. Paradoksy ewangeliczne, opar-
te na pozornych przeciwieństwach, nie deprecjonują prawdy, ale uka-
zują całą jej złożoność. Nie łamią one prawa niesprzeczności prawd.
Tak jak nie łamią, tego prawa częste sformułowania spotykane
w mowie potocznej. Oba zdania łabędzie są białe i łabędzie nie są
białe mogą być prawdziwe jeżeli łabędzie nie zawsze są białe.

Podobnie jest z prawem wyłączonego środka, utrzymującego,
że nie istnieje nic, pomiędzy twierdzeniem a zaprzeczeniem. Na
przykład w sferze moralności, przy odpowiedziach na pytanie: czy
wolno zabijać? i czy ból jest dobry?, odpowiedzi przeczące i twier-
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dzące będą się wzajemnie wykluczały, ale przy określonych zastrze-
żeniach i wyjaśnieniach będą jednakowo dopuszczalne.22 Dlatego
często w takich sytuacjach używa się określeń: być może, niejako, do
pewnego stopnia, w pewnym sensie, tak jakby, mających łagodzić
ostrość semantyczną, a równocześnie przybliżać i wyjaśniać problem.

Harmonia prawd pozornie sprzecznych jest możliwa nie tylko
dzięki pewnej elastyczności niektórych, ogólnych prawideł logiki,
ale także jest związana z różnorodnością doświadczeń egzystencjal-
nych w tych samych sprawach. Wszystko co możemy powiedzieć
o nas samych, o świecie, o czymkolwiek nosi na sobie znamię zindy-
widualizowanego ludzkiego języka i niepowtarzalnego doświadcze-
nia egzystencjalnego.

Chodzi tutaj o prawo transformacji myślowej własnych prze-
żyć i doświadczeń. Ks. Michał Heller mówi nie o relatywności praw-
dy, ale właśnie o relatywności doświadczeń egzystencjalnych, które
sprawiają, że tę samą rzeczywistość ludzie przeżywają na różne spo-
soby, albo jeśli nawet przeżywają ją prawie identycznie, czy podob-
nie wyrażają w zróżnicowany sposób pojęciowy. Stwierdza on, że
byłoby dobrze, gdyby nieco relatywizmu przedostało się z fizyki do
naszych postaw życiowych. Świadomość, ze pomiędzy odpowiedzią
„Tak” i „Nie” jest cały wachlarz odpowiedzi zaczynających się od
słów „To zależy”, na pewno zmniejszyłaby ilość nieporozumień po-
między ludźmi.23

Mówiąc o symfoniczności prawdy, należy zauważyć, że jeden
z podstawowych paradoksów tkwi w samej prawdzie. Z jednej strony
jest ona czymś prostym i ze względu na swą prostotę oczywistym,
z drugiej zaś ma charakter złożony, wieloaspektowy, pluralistyczny.
O prostocie prawdy pisał w liście do kardynała Veuillota papież Pa-
weł VI, akcentując rolę pracy kapłańskiej – A to wszystko ma czynić
w prostocie prawdy, w pokorze miłości (nella semplicità del vero,
nella umiltà dell’amore), bez oszukańczych sztuczek, bez tchórzliwej
nieśmiałości!24 Każda prawda jest jednak złożona i pluralistyczna,
dlatego Hans Urs von Balthasar krytykuje zakusy niektórych nauk
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prymitywizujących faktycznie prawdę. Autor ma tutaj na myśli różne
nauki szczegółowe … z których każda ma tendencję do wysuwania
totalitarnego roszczenia, by rozjaśnić istnienie.25 Paradoksem praw-
dy jest także to, iż wymaga żmudnych poszukiwań, a równocześnie
jest nam niejako dana. Tenże papież podkreśla, że ... poszukiwanie
prawdy posiada zawsze dwa aspekty: najpierw jest to długi i żmudny
wysiłek, a potem nagle staje się czymś łatwym i radosnym. Prawda
zostaje nam dana jakby bez naszej zasługi, bez szukania, jak łaska.26

W tym kontekście trud i ból związany z poszukiwaniem prawdy
(dolor veritatis) wieńczy radość z osiągnięcia prawdy (gaudium veri-
tatis).27

Prawda i wolność

Wypowiedź Chrystusa – Poznacie prawdę, a prawda was wyz-
woli (J 8, 32) stanowi jedno z kluczowych stwierdzeń Ewangelii. Na
rangę tego stwierdzenia wskazał Jan Paweł II w rozmowie z André
Frossardem. A oto kwintesencja: kłamstwo jest więzieniem. Scepty-
cyzm jest innym więzieniem. Prawda ułaskawia więźnia, bez niej
trudno marzyć o wolności.28

Źródłem wolności jest najpierw prawda objawiona. W tym
wypadku wolność odwołuje się do autorytetu objawiającego Boga,
który jest Prawdą (por. J 14, 6). Drugim źródłem wolności jest ludzki
rozum. Od okresu Oświecenia, zaczęła się emancypacja wolnościo-
wa, odwołująca się do stwierdzenia Emanuela Kanta sapere aude! –
odważ się być mądrym, odważ się używać własnego rozumu. Chodzi
tutaj o wyłamanie się jednostkowego rozumu z zobowiązań wobec
autorytetu. Winno zatem jedynie obowiązywać to co jest dostępne
dla rozumu. W ten sposób słuszna skąd inna zasada, w imię wolności
poznawczej człowieka zakwestionowała prawdę objawienia.29 Kry-
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zys wolności, który trwa od czasów oświecenia do dziś polega zda-
niem kard. Ratzingera najpierw na wyizolowaniu wolności od innych
dóbr i uczynieniu z niej dobra absolutnego, w dalszej kolejności zaś
na zawężeniu ludzkiej wolności do spraw wolności osobistej, co pro-
wadzi do sytuacji, że w imię wolności osobistej pozbawia się wol-
ności innych ludzi. W obu tych przypadkach kryzys spowodowany
jest rozerwaniem ścisłego związku między wolnością a prawdą.30 Nie
trzeba szukać zatem jakichś zewnętrznych elementów do kształtowa-
nia wolności odpowiedzialnej, elementem bowiem który konstytuuje
wolność od wewnątrz jest prawda naszego człowieczeństwa.31 Błęd-
ne byłoby jednak rozumienie wewnętrznej prawdy człowieczeństwa
w duchu sokratejskim. Posiadana ludzka wiedza nie jest wyłącznie
własną wiedzą wewnętrzną. Jest to wiedza zarówno wewnętrzna
(analiza praobjawienia zawartego w naturze ludzkiej), jak i zewnętrz-
na, ale przyswojona. Pojęcie o wewnętrznej prawdzie człowieczeń-
stwa należy rozumieć zatem w ten sposób, iż jedynie zinterioryzo-
wana prawda jest w stanie właściwie ustawić problem ludzkiej wol-
ności, nie da się tego zrobić przy pomocy zewnętrznych nacisków
czy manipulacji. Wolność odpowiedzialna, kształtowana przez zinte-
rioryzowaną prawdę przejawia się także w sposób wewnętrzny ro-
dząc poczucie powinności. Poczucie zobowiązania, a więc powin-
ności, jest różne od konieczności empirycznej, np. psychicznej gdyż
ta wyklucza przypadkowość i możność czynienia inaczej. Doświad-
czenia wewnętrznego, mającego charakter przymusu moralnego nie
należy identyfikować też z uległością naciskom zewnętrznym.32

W poszukiwaniu prawdy zasadnicza role odgrywają wolności inte-
lektualne.33 Aby realizować wolność intelektualną w wymiarze wew-
nętrznym konieczne jest stworzenie określonych warunków zew-
nętrznych w postaci swobód intelektualnych. Swobody te należy uj-
mować dwojako, jako swobody formalne i swobody realne. Swobody
formalne to system zabezpieczeń prawno-obyczajowych, które z jed-
nej strony mają chronić człowieka przed nadmierną ingerencją społe-
czeństwa w jego życie wewnętrzne, z drugiej jednak strony winny
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zabezpieczać społeczeństwo przed ambicjami totalitarnymi jednos-
tek, lub ich prometejską niecierpliwością.34 Swobody realne wiążą
się natomiast z praktyką społeczną, czyli możliwościami faktycznego
wyegzekwowania przepisów prawa i wpływem opinii publicznej,
różnych instytucji społecznych oraz tradycji kulturowej na respekto-
wanie norm obyczajowych. Należy sobie przy okazji refleksji nad re-
alizacją wewnętrznej wolności intelektualnej uświadomić także fakt,
iż pełna realizacja tej wolności musi mieć charakter międzypodmio-
towy, interpersonalny. Nie chodzi tutaj tylko o to, by nasza wolność
intelektualna nie naruszała wolności innych ludzi, ale także o to, że
człowiek jako jednostka jest w stanie zrealizować optymalnie własną
wolność intelektualną, tylko wspólnie z innymi. Słusznie zauważa
Cornelius J. Van der Poel, że Myśl iż człowiek może się realizować
i stawać całością jedynie we wzajemnym oddziaływaniu ludzi na sie-
bie, rzuciła także nowe światło na stosunek człowieka do Boga.35 Jeś-
li drugi człowiek nie jest naszym konkurentem, lecz sprzymierzeń-
cem w realizacji wolności intelektualnej, to tym bardziej nie jest nim
Bóg. Z wartościami materialnymi jest tak, że jeśli się nimi dzielimy,
uszczuplamy nasz stan posiadania. Z wartościami duchowymi, inte-
lektualnymi jest odwrotnie, dzieląc się nimi stajemy się wewnętrznie
bogatsi i dojrzalsi. Dlatego społeczne, albo jak podkreślają persona-
liści wspólnotowe, a więc interpersonalne poszukiwanie prawdy
w dialogu nie tylko ma głęboki sens z racji celowych (wspólnie łat-
wiej znaleźć prawdę i wszechstronniej ją zinterpretować), ale także
w aspekcie, jak najpełniejszej realizacji naszej osobistej wolności in-
telektualnej.

Sporo uwagi związkom prawdy z wolnością poświęcił ks. Jó-
zef Tischner. Pisze on: Wolność spełnia się wtedy, gdy kieruje się na
zewnątrz samej siebie, ku jakiejś wartości, jakiemuś dobru, gdy je wy-
biera, urzeczywistnia. Ale co jest pierwszym dobrem wolności? Może
chleb, może życie, może miłość, może Bóg? Nie, pierwszym dobrem
wolności jest prawda. Dopiero prawda wyzwala, dopiero ona pozwa-
la na zachowanie właściwego dystansu wobec konieczności „… wol-
ność jest wielkim dobrem wówczas, gdy umiemy świadomie jej uży-
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wać dla tego wszystkiego co jest prawdziwie dobrem” – pisze Jan
Paweł II.36 Stwierdzenie ks. Tischnera o tym, że wolność ludzka kie-
ruje się na zewnątrz nie kłóci się z postawioną przez nas tezą o po-
trzebie interioryzacji prawdy. Prawda w stosunku do wolności jest
bowiem czymś zewnętrznym, różnym od wolności, natomiast teza
o interioryzacji prawdy dotyczy całego człowieka i potrzeby uczy-
nienia prawdy treścią jego życia osobowego.

Zresztą między prawdą i wolnością istnieje swoiste sprzężenie
zwrotne. Z jednej strony istnieje wymóg rzetelnego stosunku do
prawdy, jako warunku prawdziwej wolności, z drugiej zaś żadna
prawda nie może stać się prawdą dla człowieka i prawdą człowieka,
jeśli za taką nie uzna jej jego wolność.37 Im więcej jest zatem między
nami prawdy, tym bardziej jesteśmy wolni. Dialog służy zatem wzras-
taniu zarówno w prawdzie jak i w wolności. Nie tylko, jak pisze
ks. Tischner, otwiera horyzonty i usta, ale uczy także zaangażowane-
go i odpowiedzialnego uczestnictwa.38

Prawda i wolność są zawsze w ścisłej korelacji. Poszukiwanie
prawdy jest nie tylko procesem intelektualnym, ale także wolicjonal-
nym. O ile rozminięcie się z prawdą na płaszczyźnie intelektualnej
możemy określić mianem „pomyłki”, która polega na zwiedzeniu po-
zorami prawdy, na płaszczyźnie woli mamy zwykle do czynienia
z „iluzją”. Iluzja jest złudzeniem prawdy, u podstaw tego złudzenia
leży pragnienie woli, aby prawda przedstawiała się tak, jak subiek-
tywnie tego pragniemy, chociaż nie zawsze jest to pragnienie uświa-
domione. Ks. Edward Staniek, powołując się na nauczanie Jana Paw-
ła II, nazywa iluzję zdradą prawdy.39 Iluzja rzeczywiście jest zdradą
prawdy, jeśli ktoś stwarza świadomie iluzje prawdy dla innych, albo
jeśli sami zdajemy sobie sprawę z tego, iż tworzymy iluzje prawdy
dla siebie i godzimy się w ten sposób na życie w świecie nierealnym,
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urojonym. Jeśli natomiast iluzoryczne pragnienia nie są uświadomio-
ne o zdradzie prawdy być mowy nie może.

Związki prawdy i wolności sięgają różnych obszarów ludzkie-
go życia. Jak podkreśla ks. Guillaume Pouget, realizując naszą wol-
ność w życiu moralnym kierujemy się nie wiedzą, ale roztropnością,
która jest cnotą moralną. Nie można postępować jednak w pełni roz-
tropnie jeśli się nie posiada rzetelnej wiedzy opartej na prawdzie40

Stefan Garczyński zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt
związku prawdy z wolnością. Jego zdaniem siła motywacji decyduje
o budzeniu zainteresowań i pasji poznawczych, czyli o płodności
ludzkiego umysłu.41

Prawdziwa wolność nie jest ani liberalistyczna, ani integrys-
tyczna, nie dąży do uniformizmu, ale też nie toleruje konformizmu.42

Na styku prawdy i wolności rodzi się tzw. wolność intelektual-
na, którą znamionują egzystencjalne paradoksy: pokora i pewność,
precyzja i polot, ostrożność i śmiałość, niezależność i wierność, ory-
ginalność i źródłowość, otwartość i zasadniczość, nowoczesność
i tradycjonalizm. W dyskusjach na temat wolności katolickich uni-
wersytetów, często jest stawiany jeszcze jeden paradoks egzysten-
cjalny – zawarty w pytaniu – jak pogodzić parytet wolności z pryma-
tem prawdy?43

Z problemem wolności intelektualnej łączy się ściśle kultura
myślenia. Zdaniem Kartezjusza kulturę myślenia kształtują cztery
czynniki: zanim orzeknie się prawdziwość danej rzeczywistości nale-
ży tę rzeczywistość gruntownie rozpoznać, aby uzyskać pewność
i oczywistość naszego sądu; badaną rzeczywistość trzeba, jeśli to
możliwe, rozczłonkowywać, poddając gruntownej analizie każdy z jej
elementów; od poznania rzeczywistości najłatwiej dostępnych dla na-
szego umysłu, należy się wznosić do refleksji nad rzeczywistościami
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42 Por. G. Defois, Le chrétiens dans la société. Le mystère du salut dans sa tra-
duction sociale, Paris 1986, s. 68.

41 Por. S. Garczyński, Sztuka mysli i słowa, Warszawa 1976, s. 34n.

40 Por. J. Guitton, Portret ojca Pouget, Warszawa 1969, s. 236.



bardziej złożonymi, wreszcie prezentując wizję rzeczywistości, trze-
ba zadbać o to, by nie pominąć żadnego szczegółu, zwłaszcza szcze-
gółu istotnego.44 W tym kontekście nie ulega wątpliwości, iż praw-
dziwa wolność intelektualna nie zależy tylko od czynników zew-
nętrznych, ale także i przede wszystkim od pracy nad sobą.

Współczesna refleksja nad prawami człowieka wymienia trzy
rodzaje praw: osobowe, społeczne i relacyjne (solidarnościowe).
Wśród praw osobowych do praw fundamentalnych zalicza się prawo
do egzystencji i do rozwoju. Zaraz po prawach fundamentalnych idą
prawa kardynalne: prawo do prawdy, do wolności, do sprawiedliwoś-
ci i do miłości, a dopiero po nich prawa szczegółowe: prawa dziecka,
prawa kobiet, itd. Jak łatwo zauważyć : prawa do prawdy i wolności
należą do kategorii najbardziej zasadniczych praw ludzkich. W kon-
tekście rodzących się dopiero praw relacyjnych, staje nowy, ważny
problem. Mówimy o prawach człowieka, a co z prawami Boga, w na-
szym ludzkim świecie? Eliminując prawa Boga, równocześnie od-
chodzimy od źródła prawdy i wolności. Prawa Boga, dotyczą realiza-
cji Jego woli zawartej w przykazaniach, ale także obowiązku współ-
działania z łaską Bożą, dzięki czemu możemy urzeczywistniać zbaw-
cze powołanie.45 Na drogach prawdy i wolności potrzebujemy nie
tylko nadprzyrodzonego światła by zgłębiać prawdę, ale także Bożej
łaski dynamizującej naszą wolność i ubogacającej ją w moce nad-
przyrodzone. Zakwestionowanie praw Boga nastąpiło już w okresie
racjonalizmu oświeceniowego. Racjonalizm oświeceniowy wyłączył
prawdziwego Boga, a w szczególności Boga Odkupiciela poza na-
wias. Co to oznaczało. Oznaczało, że człowiek powinien żyć, kierując
się tylko własnym rozumem, tak jakby Bóg nie istniał.46 Dziś przy-
wracając Bogu, należne mu prawo, nie tylko do obecności w życiu
ludzkim, ale także prawo do kierowania tym życiem w konsekwencji
służymy ugruntowywaniu prawdy i wolności. Potrzebujemy bowiem
Boga, aby żyć w pełni prawdą i wolnością. Autentyczny Humanizm
jest blisko związany z personalizmem, jego zainteresowanie skupia
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się głownie na szczególnym miejscu jakie człowiek zajmuje w istnie-
jącym świecie.47 Myśl, że człowiek może wzrastać w prawdzie i wol-
ności dzięki innym osobom rzuciła także nowe światło na stosunek
człowieka do Boga.

3. Świadectwo prawdy a prawda świadectwa

Człowiek chcąc być wolnym musi świadczyć o prawdzie.48 Gno-
seologiczne ujęcie świadectwa zrównuje świadka z informatorem.
Świadkiem jest ten … kto rezultat własnego poznania ujawnia dru-
gim, jako prawdziwy.49 Rola świadka ukazuje się jednak o wiele wy-
raziściej i pełniej w kontekście tzw. filozofii dramatu. W takim rozu-
mieniu wiarygodny świadek to przede wszystkim uczestnik tego sa-
mego dramatu, w którym sam biorę udział.50

W filozofii nowożytnej trzech myślicieli uważa się za „filozo-
fów świadectwa”. Należą do nich: Gabriel Marcel, Emanuel Levinas
i Paul Ricoeur. Świadectwo różni się od poleceń władzy, jest bowiem
dzieleniem się prawdą w duchu miłości, przyjacielską zachętą, wez-
waniem i zaproszeniem do przebywania wspólnej myślowej, a nie-
kiedy nawet ideowej drogi. Człowiek staje się świadkiem (homo tes-
tis) wtedy, gdy ontologicznie niejako weryfikuje przekazywane treś-
ci. Świadectwo zatem należy do istoty ludzkiego bytowania. Sedno
świadectwa tkwi w jakimś wewnętrznym przynagleniu, powołaniu
do uwierzytelniania czegoś, potwierdzania zgodności czegoś z fak-
tycznym stanem rzeczy, bycia żywym dowodem istnienia czegoś.51

Każde świadectwo zawiera w sobie określone części składo-
we. Należą do nich: treści które się przekazuje, zaangażowanie świad-
czące o aktywnym uczestnictwie w opisywanej i komunikowanej
rzeczywistości, wreszcie zachęta do interioryzacji tych treści i zawar-
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50 J. Tischner, Myślenie religijne, w: dz. cyt., s. 351.
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48 E. Lewandowska, Prawda i wolność w nauczaniu Jana Pawła II, w: O prawdzie
w horyzoncie myśli Jana Pawła II, red. S. Drzyżdżyk, Kraków 2006, s. 102.

47 C. J. Van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, dz. cyt., s. 11.



tego w nich przesłania. Świadectwo nie daje odpowiedzi na pytanie
o istotę człowieczeństwa, naturę ludzką, charakter podmiotowości
(kim jest człowiek?), ono sytuuje się w obszarze ontologii na po-
ziomie egzystencjalnym, przedmiotowym, usiłuje odpowiedzieć na
pytanie – czym jest człowiek, jakie jest jego powołanie, jak realizuje
swój ludzki los?52 W takim ujęciu termin człowiek – świadek (homo
testis) jest bardzo bliski pojęciu człowiek pielgrzym (homo viator),
bo człowiekiem się nie „jest”, ale człowiekiem każdy „się staje”.53 Ta
zmienność egzystencjalna, zdaniem Paula Ricoeura, nie niweczy
wierności: zasadom, przekonaniom, zaangażowaniom, ludziom, wręcz
przeciwnie potwierdza ową wierność, dobrze świadcząc o świadku,
który niezależnie od zmieniających się okoliczności, potrafi zawsze
„byś sobą”.54

Wierność jest twórcza w tym sensie, że potrafi przezwyciężać
trudności i przeciwności losu, mobilizując człowieka nie tylko do
trwania i wytrwania, ale także do permanentnego ubogacania tego co
już w jego życiu jest.

Dominikanin Jacek Salij, analizując na przykładzie świadect-
wa Chrystusa przymioty autentycznego świadka, na pierwszym miej-
scu wymienia tyransparentność świadka.55 Transparentość to przej-
rzystość, uczciwość, bezinteresowność i rzetelność. Innym atrybutem
świadka jest jego odwaga cywilna, albo używając terminologii teo-
logicznej – męstwo. Paul Tilich pojmował odwagę i męstwo dwubie-
gunowo, wyodrębniając: męstwo bycia częścią całości, czyli odwaga
uczestnictwa i męstwo bycia sobą.56 Należy jeszcze uzupełnić te dwa
rodzaje męstwa i odwagi odwagą świadectwa. Ona zawiera w sobie
elementy dwu poprzednich męstw, ale wykracza daleko poza nie sa-
me. Odwaga ta polega nie tylko na gotowości ponoszenia osobistych
konsekwencji wierności prawdzie, ale także na podjęciu ryzyka
związanego z samym świadectwem. Jest to ryzyko nie tylko odrzuce-
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53 Por. tamże, s. 119.

52 Por. tamże, s. 116.



nia świadectwa, ale również deprecjonowania, a nawet prześladowa-
nia świadka. Nie przypadkowo w myśli chrześcijańskiej termin mar-
tyr ma dwa znaczenia : świadek i męczennik. Nadto zdaniem Paw-
ła VI, które wyraził w encyklice Ecclesiam suam wytrwałość w da-
waniu świadectwa wymaga odwagi, bo samo świadectwo jest podję-
ciem nie tylko pewnego ryzyka, ale także określonego trudu (por.
ES 51). Wreszcie należy wspomnieć, iż odwaga jest konieczna dla
samej integracji świadectwa, jest to odwaga podjęcia dodatkowego
wysiłku, by świadectwo faktu, prawdy i życia uczynić świadectwem
spójnym, a tym samym bardziej wiarygodnym.57

Nie można pominąć także sprawy odpowiedzialności świad-
ka.58 Jest to podwójna odpowiedzialność: za przekazywaną prawdę
i za człowieka, któremu daje się świadectwo.

Współczesna interpretacja biblijnego tekstu o rozesłaniu apos-
tołów tradycyjne sformułowanie nauczajcie wszystkie narody tłuma-
czy, jako czyńcie uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28, 19).
Podkreśla przez to nie tylko obowiązek przekazywania prawdy obja-
wionej, ale także w wypadku przyjęcia wiary realną i trwałą pomoc
we wzrastaniu w wierze. Odpowiedzialność opiera się na takich oso-
bowościowych przymiotach i cnotach jak: pokora, cierpliwość, ko-
munikatywność, czy optymizm.59

Świadectwo możemy podzielić na kilka kategorii

Najpierw są to świadectwa bezpośrednie i pośrednie. Świa-
dectwa bezpośrednie zasadzają się zawsze na kontakcie i relacjach
osobowych. Do świadectw bezpośrednich należy zaliczyć: świadect-
wo intelektualne, świadectwo moralne i świadectwo emocjonalne.

Świadectwo intelektualne może być świadectwem otwartości
umysłowej, świadectwem rzetelności poznawczej, świadectwem
współpracy twórczej, bądź świadectwem zdolności edukacyjnej.
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Świadectwo moralne zwykle dzielimy na: świadectwo prawe-
go sumienia, świadectwo dobrego przykładu, świadectwo ofiarności
i poświęcenia oraz świadectwo pokornej służby.

Spośród świadectw emocjonalnych wyodrębnia się: świadect-
wo wzburzenia, świadectwo wzruszenia, świadectwo przeżywania
i świadectwo zaangażowania.

Świadectwa pośrednie dzieli się na dwie kategorie: świadect-
wa osobowe i świadectwa przedmiotowe. Pośrednie świadectwa oso-
bowe mają charakter aktywny bądź pasywny. W tych pierwszych lo-
gosfera jest zwykle ubogacana, bądź to obrazem i dźwiękiem, bądź
też samym dźwiękiem. W drugich logosfera ogranicza się do tekstu
pisanego. Aktywne pośrednie świadectwa osobowe mogą przekazy-
wać tzw. media elektroniczne, natomiast pasywne pośrednie świa-
dectwa osobowe znajdujemy w czasopismach, książkach, czy pisem-
nych materiałach źródłowych. Pośrednie świadectwa przedmiotowe
stanowią wytwory tzw. kultury materialnej ludzi.

Warto tutaj wskazać, iż istotne znaczenie mają zawsze świa-
dectwa osobowe. Chociaż w świadectwach osobowych z racji po-
rządkujących świadectwa intelektualne, moralne i emocjonalne po-
traktowaliśmy oddzielnie, to jednak w życiu wzajemnie nakładają się
one na siebie stanowiąc całościowe świadectwo osobowe. Bezpo-
średnie świadectwa osobowe są znacznie cenniejsze od pośrednich
świadectw osobowych, gdyż w tych ostatnich o wiele częściej wystę-
puje element pozerstwa, gry, mogą to być też świadectwa wyreżyse-
rowane.

Poważnym zagrożeniem dla autentyzmu świadectwa jest pos-
tawa sztywnego formalizmu, bądź jałowego konformizmu60 Sztywny
formalizm niszczy osobowy charakter życia, a więc deprecjonuje
także wartość świadectwa, natomiast jałowy konformizm ugruntowu-
je postawy egoistyczne, w których jakiekolwiek świadectwo przesta-
je się liczyć. Człowiek sam dla siebie nie potrzebuje świadectwa, tym
bardziej, że takie świadectwo na skutek zakłamania wewnętrznego
straciło by znamiona świadectwa autentycznego.
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W dobie współczesnej coraz większego znaczenia nabierają
także zespołowe świadectwa instytucjonalne i wspólnotowe.61 Dzieje
się tak z dwu powodów. Po pierwsze dlatego, co podkreślił Paweł VI,
w adhortacji Evangelii nuntiandi, że: człowiek naszych czasów chęt-
niej słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli,
to dlatego, że są świadkami (EN 41), a po wtóre z tej racji, iż przy
założeniu odnowienia instytucji i komunijnego rozumienia wspólnot
ich oddziaływanie stanowi całą bogatą paletę dopełniających się
wzajemnie świadectw jednostkowych, dowodząc pluralistycznego
charakteru samego świadectwa, tak bardzo odpowiadającego ludziom
żyjącym w zróżnicowanych wielorako społeczeństwach.62

4. Od „prawdy miłościwej” do „miłości prawdziwej”

Na ścisły związek prawdy z miłością, zwraca uwagę, nawiązu-
jąc do nauki Pisma św., Jan Paweł II, gdy pisze: Trzeba zawsze Veri-
tatem facere in caritate (czynić prawdę w miłości; por. EF 4, 15).63

Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wskazuje na istotowy
i egzystencjalny wymiar miłości. Pierwszy dotyczy „rozumienia” mi-
łości, drugi jej „praktykowania” (por. DCE 2). Samo rozumienie mi-
łości jest ściśle powiązane z kwestią języka. Miłość bowiem, co pod-
kreśla papież, ma szerokie pole semantyczne (por. DCE 2). Mimo
różnorodności swych przejawów miłość w gruncie rzeczy jest jedna
i ma moc jednoczącą (por. DCE 2). Problematyką miłości zajmowało
się wielu filozofów. Najwięcej uwagi poświęcili jej: Platon, św. Au-
gustyn, św. Tomasz z Akwinu, Baruch Spinoza, Sőren Kierkegaard,
Sigmund Freud, Max Scheler.64 W rozważaniach Augustyna o miłości
można wyróżnić trzy wymiary: antropologiczno-psychologiczny, etycz-
ny i teologiczny. Wymiar antropologiczno-psychologiczny wskazuje
na fakt, że miłość stanowi naturalną potrzebę człowieka i siłę napę-
dową jego życia. Wymiar etyczny uwidacznia konieczność rozumie-
nia miłości w kontekście tak podstawowych wartości, jak rozumność,
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odpowiedzialność, sumienie, etyka. Wreszcie wymiar teologiczny
wskazuje na ostateczne praźródło autentycznej miłości, jakim jest
Bóg ukazany w osobie Jezusa Chrystusa.65 Trzeba jeszcze wspom-
nieć o czwartym podstawowym wymiarze miłości, od którego zaczął
swoją encyklikę o miłości Benedykt XVI, a mianowicie: wymiarze
ontologicznym. Miłość ma charakter relacji bytowej. Należy z jednej
strony zatem analizować istotę owej relacyjności miłości, z drugiej
zaś różnorodne przejawy egzystencjalne tejże relacyjności. W tego
typu analizach będzie zawsze na pierwszy plan wysuwał się najpierw
problem wzajemnego stosunku prawdy i miłości.

W przeszłości w odniesieniu do niektórych, cenionych wład-
ców używano określenia miłościwie nam panujący. Chodziło o takich
władców, którzy nie tylko nie nadużywali władzy (nie gardzili pod-
danymi, nie upokarzali ich, nie poniewierali nimi), ale troszczyli się
o ludzi (pomagali w potrzebie, stanowili dla nich mądre prawa, pom-
nażali dobro wspólne kraju).

Jeśli w odniesieniu do prawdy używamy określenia „miłości-
wa”, chcemy przez to powiedzieć, że prawda, nawet jeśli jest bolesna
nigdy nie krzywdzi, nie narusza godności człowieka, gdy demaskuje
fałsz, zakłamanie nie upokarza, przekonuje wewnętrzną swą mocą,
zawsze buduje, ubogaca duchowo.

Z psychologicznego punktu widzenia, prawda jako sąd o rze-
czywistości stanowi odpowiedź na wewnętrzną potrzebę człowieka.
Człowiek chce znać prawdę. Ucieczka od oczywistości faktów, wy-
darzeń, czy sądów jest zawsze gwałtem zadawanym naszej psychi-
ce.66 Prawda nigdy nie gwałci ludzkiej psychiki, ale czyni to właśnie
ucieczka od prawdy.

O miłościwości prawdy możemy mówić także w innym aspek-
cie. Jak podkreśla Michael Akryle miłość tworzy rozliczne więzi mię-
dzyludzkie, a … więź jest częściowo wynikiem budowania wspólnego
poznawczo świata…67 Prawda zatem służy miłości, gdyż stanowi je-
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den z ważnych czynników kształtujących więzi społeczne. Podziela-
nie tych samych prawd kształtuje wspólnotę ducha między ludźmi.

Prawda jest miłościwa wreszcie w trzecim sensie. Należy pod-
kreślić, że miłość współuczestniczy w poznawaniu prawdy. Tischner
mówił nawet wprost, że … miłość też jest formą poznania…68 Rodzi
się pytanie – czy w każdym akcie poznania uczestniczy miłość? Jeśli
na przykład poznajemy prawdę o złu, to czy miłość towarzyszącą
poznaniu nie należałoby identyfikować, przynajmniej do pewnego
stopnia z umiłowaniem zła? Miłość wiąże się zasadniczo i pierwotnie
z samym aktem poznania, a nie z jego przedmiotem, ponieważ ko-
chamy to, że możemy poznawać, zgłębiać rzeczywistość. Miłość
związana z samym aktem poznania, może być wzmocniona poprzez
kontemplację treści poznanej prawdy, albo też poprzez świadomość
służebnego charakteru prawdy, co ma miejsce w przypadku wielu
prawd utylitarnych, mogących znaleźć praktyczne zastosowanie.

Prawda weryfikuje, sprawdza miłość. Nie tylko dekonspiruje
miłości fałszywe, ale określa także warunki jakie należy spełniać, by
miłość była prawdziwa. Fałszywy charakter, gdy chodzi o miłość sa-
mego siebie, mają zarówno: miłość egoistyczna, jak i miłość konfor-
mistyczna.

Wprawdzie, każda miłość zaczyna się najpierw od siebie (mi-
łuj bliźniego swego, jak siebie samego – por. Mt 22, 39), ale tylko
w tym sensie, że nie potrafi innych osób kochać ktoś, kto nie umie
kochać w sposób właściwy samego siebie. Dobrze pojęta miłość
własna nie jest jednak miłością egoistyczną. Jest to przede wszystkim
miłość do życia. Claudio Mina miłość do życia uważa za najbardziej
wartościową miłość do siebie samych.69 Zdaniem tegoż autora, jeśli
chora jest nasza miłość do życia, wypaczeniu ulegnie także nasza mi-
łość międzyosobowa. Miłość do życia jest chora wówczas, gdy Wy-
alienowany ze swego wewnętrznego „centrum” człowiek (…) jest nie-
zdolny kierować swymi tendencjami. Nie posiada on życia, ale życie
schwyciło jego, nie przeżywa go, ale „jest przeżywany” przez nie, nie
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cieszy się nim, ale częściej doświadcza, go jako ciężaru.70 Egoistycz-
ne „używanie życia” w gruncie rzeczy jest jego deprecjonowaniem
i spłycaniem.71

Również, miłość konformistyczna jest fałszywą miłością włas-
ną, bo wypływa albo z kompleksu niższości, albo też z lenistwa du-
chowego. I jedno i drugie nie sprzyja rozwojowi osobowemu. Zga-
dzanie się na wszystko, świadczy o tym, że człowiek nie jest zdolny
do wyrobienia sobie własnego zdania, do cenienia własnych prze-
myśleń i osiągnięć, do samodzielności osobowej, także intelektual-
nej. U podstaw miłości konformistycznej leży zwykle i najczęściej
fakt „niedorozwoju” wewnętrznego „ja”. Ten niedorozwój powoduje,
że nasze „ja” nie jest „ja otwartym”, ale „ja nieodkrytym”, „ja ukry-
tym” świadomie , więc dwulicowym, bądź wręcz „ja ślepym”.72 Ale
miłość konformistyczna może mieć także podłoże egoistyczne. Jest
nim wygodnictwo życiowe. Człowiek, który chce mieć święty spo-
kój, uniknąć sytuacji trudnych, czy nawet napięć w relacjach z inny-
mi ludźmi zatraca granice, potrzebnych skąd inąd w życiu, kompro-
misów. Godzi się na wszystko. Staje się tym samym marionetką
w ręku innych ludzi.

Kardynał Stefan Wyszyński zwraca uwagę na teologiczny wy-
miar miłości własnej. Pisze, że tajemnica miłości nie na tym polega,
że człowiek czerpie z obfitości Boga miłość dla siebie, ale na tym, że
ją przekazuje dalej.73 Taka miłość, przepuszczona niejako przez
pryzmat naszej osobowości, ma cechy zarówno Bożej, jak i naszej
osobowej miłości. Miłość Boża zabezpiecza też naszą ludzką miłość
do bliźnich, przed egocentryzmem, wyrachowaniem, interesownoś-
cią, czy łatwizną.

W aspekcie miłości bliźniego prawda wskazuje na dwa, naj-
częściej występujące wypaczenia miłości: tzw. „małpią miłość” i „mi-
 łość żebraczą”. Małpia miłość zasadza się po pierwsze na tym, że
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zamiast pomagać ludziom rozwiązywać problemy i trudności, pię-
trzące się przed nimi, usuwamy je, wyręczając ich w myśleniu i dzia-
łaniu. Innym przejawem „małpiej miłości” jest to, iż w miejsce „to-
warzyszącej obecności”, wprowadzamy „permanentną zależność”,
chcąc swoją obecnością wypełnić i zagospodarować wszystkie ob-
szary życia bliźnich, uważając, że tylko my znamy „jedynie słuszne”
dla nich przemyślenia i rozwiązania.

Miłość żebracza z kolei, potrzebuje innych do własnego do-
wartościowania. To nie my stajemy się „bezinteresownym darem”
dla ludzi, ale chcemy, by oni byli „bezinteresownym darem” dla nas.
Dlatego na różne sposoby wymuszamy ich uczestnictwo w naszym
życiu.

Na ścisły związek miłości bliźniego z miłością Bożą wskazuje
już Nowy Testament: Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata
swego nienawidził jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego,
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (J 4, 20).

Związki między miłością bliźniego a miłością Bożą mają nie
tylko charakter moralny, czy psychologiczny, ale także znacznie
głębszy – ontologiczny.74 Dotyczą one najpierw partycypacji czło-
wieka w życiu samego Boga przez swoją rozumność i wolność oraz
braterstwa z Chrystusem, dzięki Jego łasce odkupienia.

Miłość do Boga, z racji jej złożoności, także na wielu płasz-
czyznach może ulec wypaczeniu.

Na tym miejscu wskażemy tylko dwa, najczęściej występujące
fałszywe przejawy miłości Boga. Pierwszy to miłość, nie bojaźni, bo
dobrze rozumiana bojaźń Boża jest początkiem mądrości, ale „miłość
niewolnicza”, drugi zaś to „miłość transakcyjna (kupiecka)”. W
pierwszym przypadku, bytujemy w lęku, przed wiszącym nad nami
mieczem pomsty i kary Bożej. Wierność Bogu jest tutaj niejako
wymuszona i ograniczona do niezbędnego minimum. Taka miłość
jest jedynie miłością pozorowaną.
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W przypadku miłości transakcyjnej, mamy świadomość, iż
Bóg jest nam potrzebny do „załatwienia” pomyślności życiowej, usi-
łujemy zatem jego przychylność sobie kupić i zjednać, ale stawiamy
warunki: „coś za coś”, my wypełniamy wolę Bożą, Bóg zaś ma być
dla nas po pierwsze – hamulcem bezpieczeństwa (osłoną przed za-
grożeniami i nieszczęściami), po wtóre zaś „chłopcem na posyłki”
w realizacji naszych życiowych planów i zamierzeń. Miłość transak-
cyjna jest zawsze miłością zdeformowaną, wynaturzoną, bo intere-
sowną, a do istoty miłości należy bezinteresowność, nawet jeśli to
jest, jak w przypadku człowieka tylko „bezinteresowność względna”.

Prawda weryfikuje zawsze naszą miłość, ale z drugiej strony
miłość ożywia prawdę i sprawia, że staje się ona przewodniczką
ludzkiego losu.

W kontekście tego, co już powiedzieliśmy miłość prawdziwa
wolna jest od egoizmu, bezinteresowna, pokorna, zdolna do ofiar
i poświęceń, służebna, twórcza. W sposób wręcz perfekcyjny, cechy
autentycznej miłości wylicza św. Paweł w 1 Liście do Koryntian: Mi-
łość – pisze Apostoł Narodów – cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4–7).

W świetle wypowiedzi św. Pawła związek prawdy z miłością
jest bezdyskusyjny. Miłość wspólweseli się z prawdą, bo dzięki mi-
łości prawda staje się miłościwa a na skutek oddziaływania prawdy
możemy o miłości powiedzieć, że jest prawdziwa. 

W naszych ludzkich relacjach prawda i miłość stoją na straży
osobowej tożsamości. Kiedyś próbowano realizować tożsamość po-
przez ukazywanie przeciwieństw i różnic. Taki sposób budowania
tożsamości był skuteczny, ale nie ubogacał prawdą i antagonizował
ludzi. Prawda i miłość uczą nas zachowania i budowania własnej
tożsamości poprzez szukanie, podkreślanie i twórcze, a więc służące
naszemu rozwojowi osobowemu oraz pożyteczne i zbawienne dla
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bliźnich „wykorzystywanie” podobieństw.75 Taka właśnie droga jest
drogą dialogu, czynienia prawdy w miłości.

5. Wnioski o charakterze metodycznym

Dialogiczny charakter prawdy i jej różnorodne odniesienia
określają do pewnego stopnia metodykę dialogu. Istotnym elemen-
tem tej metodyki jest z jednej strony stworzenie drugiemu człowie-
kowi „swobody wypowiedzi” (ks. Tischner mówi tutaj o przestrzeni
obcowania), z drugiej zaś kształtowanie w nas samych umiejętności
„aktywnego słuchania”.

Druga sprawa dotyczy adekwatności języka dialogu. Język ten
musi być adekwatny nie tylko do rzeczywistości, którą wyraża, ale
także do poziomu umysłowego i „pułapu świadomości” współroz-
mówców (interlokutorów).

Trzeci wreszcie problem metodyczny wiąże się z kwestią
przekładania dialogicznych ustaleń na praktykę życia. Dotychczas
w rozważaniach dotyczących powyższej materii przechodzono zwyk-
le od zgodnej „koegzystencji” do harmonijnej „kooperacji”, pomija-
jąc sprawę ludzkiego poznania. Dialogiczne współmyślenie „koref-
leksję” należy postawić u podstaw zarówno koegzystencji jak i ko-
operacji międzyludzkiej, dostrzegając rolę tzw. „sprzężeń zwrot-
nych”, „korefleksja” stanowi w jakiejś mierze przejaw pozytywnej
koegzystencji i kooperacji, z drugiej zaś strony ma istotny wpływ za-
równo na doskonalenie jednej, jak i drugiej.

Zusammenfassung
Die dialogische Natur der Wahrheit und ihre verschiedenen Ver-

weisen bestimmen, zu einem gewissen Grad, die Methodik für den Dialog.
Ein wichtiges Element dieser Methode ist einerseits die Schaffung einer
Möglichkeit der freien Meinungsäußerung (J. Tischner spricht hier über „die
Zone des Umgangs”), auf der anderen Seite die Gestaltung der Fähigkeiten
von uns selbst des aktiven Zuhörens. Der zweite Fall betrifft die Ange-
messenheit der Sprache des Dialogs. Sprache muss maßgeschneidert nicht
nur zu einer Realität, die sie ausdrückt, sondern auch zur der geistigen und
bewußten Ebene der Gesprächspartner angemessen sein.
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Drittens, hängt schließlich das Problem der methodischen Weise des
Umgangs mit der Frage der Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis zu-
sammen. Das dialogische Zusammendenken soll die Grundlage der beiden
Koexistenz und Kooperation zwischen den Menschen bilden.

tł. Bogusław Spurgjasz
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MISJA ZBAWCZA KOŚCIOŁA

ks. Stanisław Gasiński*

Przepowiadanie aktualizacją zbawienia w Kościele

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo.
Człowiek miał być w świecie stworzonym najdoskonalszym obja-
wieniem Stwórcy. Został zaproszony do wspólnoty życia z Bogiem.
Człowiek jednak przez grzech odwrócił się od Boga i stracił ofiaro-
wane mu dary, ale Bóg nie odwrócił się od człowieka. Podtrzymuje
z nim dialog, a Słowo Boże nabiera dynamizmu zbawczego. Staje się
słowem zbawienia. Bóg po upadku pierwszych ludzi wzbudził w nich
nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia (por. Rdz 3, 15) i bez
przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, aby wszystkim, którzy przez
wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny (por.
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Rz 2, 6–7) – stwierdza Sobór Watykański II w Konstytucji o Bożym
Objawieniu (nr 3).2

Zbawienie w życiu człowieka

Uświadomienie dynamizmu zbawczego słowa Bożego wyma-
ga przeanalizowania samego pojęcia zbawienia.3 Według S. Moysy
zbawienie to szczególny czyn wyłącznie Boży, którego nie da się wy-
wołać żadnymi zabiegami ludzkimi. Bóg panuje, a Jego panowanie
rozszerza się na ludzkie serca. Panowanie Boga jest zaś równoznacz-
ne ze zbawieniem człowieka, które nie jest jakimś stosunkiem rze-
czowym, ale osobową relacją do Jezusa Chrystusa. Wielki i suweren-
ny czyn Boży utożsamia się z Jego osobą, tworzy z nią jedno. Osoba
Jezusa Chrystusa jest najdoskonalszą konkretyzacją zbawienia i naj-
bardziej przekonywającym dowodem na to, że jest ono darem darmo
danym przez Boga.4

Chrystus zbawia całego człowieka w jego konkretnej sytuacji
życiowej. Jego zbawienie jest naturalne, a zarazem nadprzyrodzone.
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ność, ale z drugiej strony wychodzi im naprzeciw. Uświadamia bowiem wpierw
człowiekowi, że nie ma innej drogi rzeczywistego zbawienia, jak przyjęcie daru
zaofiarowanego przez Boga w Chrystusie Jezusie, przez którego przychodzi wszel-
kie zbawienie. Osiągnięcie go nie leży zatem w możliwościach ludzkich, ale przy-
chodzi do ludzi z zewnątrz. S. Moysa, Słowo zbawienia, Kraków 1974, s. 56–57.

2 Bóg prowadzi zbawczy dialog z człowiekiem „wiele razy i wieloma sposobami
przez Proroków, na koniec zaś przemawiając przez Syna” (por. Hbr 1, 1–2). Zosta-
je zawarte nowe przymierze. „Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu
każdego wierzącego” (por. Rz 1, 16) w Pismach Nowego Testamentu znamieni-
tym sposobem jest uobecnione i ukazuje swą siłę. Gdy bowiem nadeszła pełnia
czasu (por. Gal 4, 4), Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami pełne
łaski i prawdy (por. J 1, 14) – KO 17.



Nie dzieli ono człowieka na duszę i ciało, ale ratuje go w całym
psychofizycznym jestestwie. Jest to również zbawienie społeczne,
które już obecnie podsuwa zasady ułożenia stosunków między jed-
nostką a społecznością i usunięcia sprzeczności, które w tym ukła-
dzie nieuchronnie zachodzą. Jest to wreszcie zbawienie trwałe, wiecz-
ne i uniwersalne, jedynie zdolne zaspokoić pragnienia każdego czło-
wieka, niezależnie od czasów, w jakich żyje. Zbawienie, jako naj-
większy dar otrzymany od Boga, to podstawowa rzeczywistość, którą
niesie ze sobą Jezus Chrystus. W ofiarowaniu ludziom tego daru
ujawnia się znaczenie słowa Bożego. Ono bowiem sprawuje i prze-
kazuje „ofertę zbawczą” Boga.5

Słowo zbawienia posiada w Biblii wiele określeń synonimicz-
nych: pokój Boży, życie, łaska, światłość, droga, pojednanie z Bo-
giem, odkupienie, Boże królestwo. W sytuacji, w jakiej znalazł się
człowiek po grzechu pierworodnym, pierwszym skutkiem zbawcze-
go słowa Boga, skierowanego do ludzi, jest darowanie grzechów.
Chrystus wiele razy mówił w Ewangelii: odpuszczają ci się grzechy.
W ten sposób dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem, zakorze-
nione w dziele odkupienia, które wypełniło się definitywnie na krzy-
żu. Zbawienie, dzięki słowu posiadającemu moc jednania z Bogiem,
będzie udzielane wszystkim ludziom. Chrystus, po swoim zmartwych-
wstaniu, mówi do apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane (J 20, 22–23). Jest to spełnienie proroctw mesjańskich wed-
ług słów samego Chrystusa.6

Apostołowie podjęli zadanie zlecone przez Chrystusa. Daje te-
mu wyraz św. Paweł, gdy pisze do Koryntian: Albowiem w Chrystu-
sie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów,
nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa
spełniamy posłannictwo jakby samego Boga, który przez nas udziela
napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem
(2 Kor 5, 18).
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6 Tak jest napisane: „Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim na-
rodom, począwszy od Jerozolimy” (Łk 24, 46–47).

5 Tamże.



Powołując się na wielu zachodnich egzegetów, S. Moysa tłu-
maczy ostatnie zdanie przytoczonego wyżej tekstu: W imię Chrystusa
prosimy, dajcie się pogodzić z Bogiem, co bardziej podkreśla suwe-
renność Bożego daru zbawienia, jak i moc słowa.7 Skutkiem posługi
jednania jest zbawienie, a więc życie we wspólnocie z Bogiem. Dla-
tego św. Paweł całą głoszoną przez siebie Ewangelię nazywa Słowem
Życia: Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny
w dniu Chrystusa, ze nie na próżno biegłem i nie na próżno się tru-
dziłem (Flp 2, 16). Jest to określenie, które usłyszeli uwięzieni przez
Sanhedryn apostołowie od uwalniającego ich anioła Pańskiego: Idź-
cie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia! (Dz 5, 20).

Słowo Ewangelii o zbawieniu nie tylko jest wspominaniem
wydarzeń zbawczych, ale usuwając zapory grzechu udziela życia
wiecznego, jednocząc człowieka z Bogiem.8 Życie wieczne obecne
jest już w człowieku tu i teraz, chociaż stanie się jego pełnym udzia-
łem po przejściu przez bramę śmierci.

S. Moysa wskazuje na pełen wyrazu obraz rodzenia przez sło-
wo do nowego życia, który znajduje się u św. Pawła: Ja to właśnie
przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie (1 Kor 4, 15).
W tym samym duchu przemawia do Galatów z czułością matki: Dzie-
ci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się
ukształtuje (Ga 4, 19). Trudno lepiej od Apostoła wyrazić rzeczywis-
tość życia trwałego i nieprzemijającego, które nie da się utożsamić
z życiem organicznym. Dlatego wymaga ono powtórnego zrodzenia
w bólu i trudzie, bez których nie obejdzie się żadne wielkie dzieło
i od których nie uwalnia nawet przemożna, dynamiczna moc słowa
Bożego.9
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9 Por. S. Moysa, Słowo zbawienia, dz. cyt., s. 59–60.

8 Por. Jan Paweł II, Chrystus nadaje nowy sens życiu człowieka. Przesłanie z 20-le-
cia uznania «Ruchu Komunia i Wyzwolenie» przez Papieską Radę ds. Świeckich
z 11 II 2002, „L’Osservatore Romano” 4(2002), s. 3 (wydanie polskie). Wypełnił
się plan stwórczy w sposób doskonały. Człowiek, stworzony na obraz Boży, jest
jednocześnie powołany do poznania prawdy, która wyzwala. Zob. Jan Paweł II,
Człowiek – obraz Boży jako podmiot poznania i wolności. Katecheza 23 IV 1986,
w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków–Ząbki 1999,
s. 154–157.

7 Por. S. Moysa, Słowo zbawienia, dz. cyt., s. 58.



Życie Boże ofiarowywane ludziom przez Boga, dzięki które-
mu stają się dziećmi Bożymi, teologia nazywa łaską. To właśnie
dzięki przyjętej łasce ludzie osiągają zbawienie. Słowo zbawienia
określane jest również terminem „słowo łaski”: Łaską jesteście zba-
wieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was – jest to dar Boga (Ef 2, 8).
Apostoł Paweł nazywa głoszoną przez siebie naukę, którą otrzymał
od Pana Jezusa i której daje świadectwo – Ewangelią łaski (por. Dz
20, 24), słowem łaski (por. Dz 20, 32). Tak też nazywa głoszoną przez
Barnabę i Pawła Ewangelię autor Dziejów Apostolskich: jest to słowo
łaski posiadające moc, którego autentyczność została potwierdzona
przez cuda i znaki (por. Dz 14, 3).10

Oddziaływanie Boga na człowieka jest również przedstawiane
przy pomocy obrazu światłości. Już w Piśmie Świętym Starego Tes-
tamentu autor Psalmu 119 wołał: Twoje słowo jest lampą dla moich
stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105). Natomiast w Psalmie
27 poucza: Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż miałbym się lę-
kać? (Ps 27, 1). Tę metaforę podjął Chrystus, przemawiając do fary-
zeuszów po odpuszczeniu grzechów kobiecie cudzołożnej mocą swe-
go słowa: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Święty
Jan już w prologu swojej Ewangelii napisał, łącząc „słowo życia” z
obrazem „światłości”: W Nim było życie, a życie było światłością lu-
dzi... (J 1, 4).

Przytoczone powyżej teksty ukazują wyraźnie dynamizm
zbawczy słowa Bożego, które jest nie tylko mową o zbawieniu, ale
jest „nośnikiem” zbawienia. Sprawia skutek, który oznacza. Dzięki
słowu, jeśli człowiek je przyjmuje, otrzymuje rzeczywiście odpusz-
czenie grzechów, staje się uczestnikiem życia Bożego, korzystając
z daru łaski i postępując w Bożej światłości. Skąd słowo to czerpie
swoją moc? Z obecności w tym słowie Jezusa Chrystusa, który jest
najdoskonalszym słowem Ojca.11
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11 J. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza Kościoła: ukazywanie różnych sposobów
realizowania powołania chrześcijańskiego, „Warszawskie Studia Pastoralne” 4(2006),
s. 114n.

10 Por. Jan Paweł II, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Orędzie na Wielki Post
2002, „L’Osservatore Romano” 2(2002), 2 (wydanie polskie).



Formuła o Chrystusie, jako słowie Bożym, nie występuje wy-
raźnie w najwcześniejszej tradycji chrześcijańskiej. Tym niemniej
można już w Ewangeliach synoptycznych znaleźć dowody utożsa-
mienia słowa Jezusa z Jego osobą. Jezus mówi: Kto więc wstydzić się
będzie słów moich (...), tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy
przyjdzie w chwale swego Ojca (Mk 8, 38). W jakim znaczeniu Jezus
Chrystus jest Słowem Bożym? Jest On słowem w znaczeniu rzeczy-
wistym, choć tylko Jemu przysługującym. Jest słowem, o ile jest de-
cydującym zdarzeniem zbawczym. Dzieło zbawienia w istocie swej
polega na tym, że Bóg udziela się człowiekowi. Osoba udziela się
osobie przede wszystkim przez słowo. Pierwszym słowem, z jakim
Bóg zwrócił się do człowieka, było słowo stworzenia. Wobec wielo-
znaczności tego słowa Bóg posłużył się w drugim etapie dziejów
zbawienia słowem proroczym, czyniąc osobę ludzką narzędziem swo-
jego słowa. Słowo Boże, wypowiedziane przez proroków, miało nie
tylko charakter pouczenia, ale pełniło różne inne funkcje. Dopiero
jednak w pełni czasów udzielanie się Boga dokonało się w Chrystu-
sie. Poprzez Wcielenie, kiedy Słowo Ciałem się stało, w Osobie Syna
Bożego dokonało się zjednoczenie natury boskiej z naturą ludzką.12

Dalej dokonywało się w słowie przepowiadanym przez Chrys-
tusa, w Jego Ewangelii, która była proklamacją rzeczywistości zba-
wienia i wezwaniem do jej przyjęcia. Ostatecznie dzieło zbawienia,
czyli udzielanie się Boga człowiekowi, dokonało się w porządku
obiektywnym, jako możliwość stworzona dla wszystkich ludzi (przez
Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa, tzn. przez Jego Mękę i Śmierć,
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie). Jezus Chrystus uwielbiony
jest to szczyt dzieła zbawienia, jest to ostatnie i decydujące zdarzenie
zbawcze, gdyż właśnie przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie
dokonało się udzielenie Boga człowieczeństwu Chrystusa, to samo,
które od wieków dokonywało się w Trójcy Przenajświętszej, we wza-
jemnej wymianie między Ojcem i Synem. Łatwo zauważyć, że w ta-
kim ujęciu Jezus Chrystus jest Słowem nie tylko jako Osoba, ale jako
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12 Szerzej na temat odkupionej natury ludzkiej zob. J. Salij, Człowiek odkupiony
w nauce Soboru Watykańskiego II, „W drodze” 9(1981)5, s. 3–12.



Osoba ściśle powiązana ze swym dziełem, ze swoim czynem, który
przygotowuje i któremu towarzyszy przepowiadanie słowa Ewangelii.13

Na tym tle zrozumiałym jest fakt, że dla św. Jana Jezus Chrys-
tus jest Słowem, Światłością i Życiem. Ewangelista Jan z pewnej
perspektywy dostrzega to, czego jeszcze nie dostrzegli jego poprzed-
nicy, a mianowicie: że przepowiadanie słowa Ewangelii jest przepo-
wiadaniem Jezusa Chrystusa, że On sam stanowi jej treść. Jezus, któ-
ry umarł i zmartwychwstał, właśnie dzięki temu stał się światłością
świata, tą światłością, która jest życiem wiecznym.14

Mimo tej pełni i doskonałości, ostatnie słowo Boże, słowo zba-
wienia – Jezus Chrystus jest tylko wezwaniem, apelem do każdego
człowieka. Konkretną rzeczywistością zbawienia staje się słowo
w poszczególnym człowieku tylko wówczas, gdy zostanie przyjęte
przez wiarę. Jeśli człowiek słowo przyjmie przez wiarę, jeśli pójdzie
za Nim, wówczas otrzyma moc stania się synem Bożym, wejdzie
w odwieczny dialog Trójcy Świętej.15

Przyjęcie słowa Bożego wypowiedzianego w stworzeniu, usły-
szenie tego słowa, stwarzało już pewną możliwość poznania Boga
i współżycia z Nim w Starym Przymierzu. Przyjęcie słowa Bożego,
głoszonego przez proroków, dawało podstawę przynależności do Lu-
du Wybranego. Ale ta przynależność nie oznaczała jeszcze synostwa
Bożego, nie dawała prawa do przekroczenia granicy oznaczonej przez
święte Imię Boga. Ta możliwość została stworzona dopiero przez
Wcielone Słowo Boże, przez Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek Sło-
wo to przyjmuje, kiedy odpowiada na Nie w wierze i miłości, wypeł-
nia się wówczas dzieło zbawienia. Bóg udziela się człowiekowi, któ-
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15 Wiara jest łaską i ma charakter nadprzyrodzony. Według Jana Pawła II człowiek,
jako istota cielesno-duchowa odczuwa pragnienie wiary. Jan Paweł II, Wiara jest
odpowiedzią na potrzeby ludzkiego ducha. Przemówienie z 1 V 1998, „L’Osser-
vatore Romano” 19(1998)11, s. 45–46 (wydanie polskie).

14 Por. A. Lewek, Kaznodziejstwo w służbie wiary, w: W kierunku religijności, War-
szawa 1983, s. 127n.; N. Lobkowicz, Przekazywanie wiary, w: Podstawy wiary.
Teologia, Kolekcja „Communio” 6, Poznań 1991, s. 208.

13 Por. Cz. Rychlicki, Człowiek współczesny wobec tajemnicy Odkupienia, „Roczni-
ki Biblijno-Liturgiczne” 6(1979), s. 333.



ry staje się uczestnikiem życia Bożego i Duch Boży woła przez niego
do Boga: Ojcze.16

Warto w tym kontekście odnieść się do myśli ostatniego Sobo-
ru: „Ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i Ojca” (por. J 14, 9), przez
całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki
i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały zmartwych-
wstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, objawienie dopro-
wadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem Bożym po-
twierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wy-
bawić i wskrzesić do życia wiecznego.17 Tak więc Sobór stwierdza, że
przez różne formy zewnętrzne Chrystus doprowadził Objawienie do
końca i do doskonałości. Gdzie indziej zaś mówi, że Chrystus jest za-
razem pośrednikiem i pełnią całego objawienia.18 W ten sposób od
poszczególnych znaków i czynów dochodzi się do Chrystusa. On sam
jest największym, najbardziej przekonywającym znakiem, który nie
tylko potwierdza objawienie, ale je wyobraża i ukazuje jego treść.
Jest sakramentem, przez który Bóg skutecznie działa i rozdziela łas-
ki. Chwała Boża jaśnieje na obliczu Chrystusa: kto Mnie zobaczył, zo-
baczył takie Ojca (J 14, 9). Kto potrafi Go poznać nie tylko umys-
łem, ale całą swą istotą, wolą i sercem przylgnąć do Niego, temu
Chrystus odsłania chwałę Ojca. Dlatego Chrystus nie tylko potwier-
dza objawienie Boże własną osobą, lecz również w pełni je wyobraża
i ukazuje.19

Według S. Moysy, dzięki zbawczemu dynamizmowi słowa,
spotkanie Boga z człowiekiem, dokonane w słowie, nabiera szcze-
gólnego wyrazu. Najpierw jest to konkretne spotkanie z Bogiem-
-Człowiekiem. Bóg nie staje przed ludźmi jako abstrakcyjna zasada,
pierwsza przyczyna poruszająca świat, czy jego Stwórca. Jest obecny
w słowie jako Bóg, wcielony Syn Boży, w którym okazała się dobroć
i łaskawość Ojca wobec ludzi. Chrystus, obecny w słowie, spotyka

KS. STANISŁAW GASIŃSKI

128

19 Por. Kowalski J., Sikorski D., Ślęzak G., Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Pa-
weł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983, s. 76.

18 Por. tamże, 2.

17 KO 4.

16 Por. Jan Paweł II, Czym jest nasze synostwo w Chrystusie. Przemówienie 26 II
1981, „L’Osservatore Romano” 2(1981)4, s. 22–23 (wydanie polskie).



ludzi w ciągu całego ich życia, w jego poszczególnych, kolejnych sy-
tuacjach. Jest to Chrystus wiary. Czytanie Ewangelii i wgłębianie się
w Jego życie nie jest tylko wspomnieniem tego życia i szukaniem w
nim wzorca moralnego. Jest również i przede wszystkim żywym kon-
taktem z Nim, spotykaniem Go w różnych tajemnicach Jego życia.
Chrystus bowiem nadal w nich żyje i obecnie działa, dając ludziom
łaski w nich zawarte.20

Jest to prawda wyraźnie sformułowana przez II Sobór Waty-
kański, który naucza, że Chrystus jest zawsze obecny w swoim Koś-
ciele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofie-
rze Mszy świętej czy to w osobie odprawiającego, gdyż ten sam, któ-
ry kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posłu-
gę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi.
Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam
Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Koś-
ciele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny
wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obie-
cał: Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jes-
tem pośród nich.21

W tym leży szczególność i specyfika chrześcijańskiego Obja-
wienia. Chrystus jest wysłany przez Ojca, przynosi zbawcze Obja-
wienie Boże, jest Słowem Bożym wypowiedzianym do ludzi i przez
to pośrednikiem Objawienia. Ale jest pośrednikiem szczególnym: nie
przekazuje słów, prawd i czynów, które byłyby od Niego niezależne,
ale prawdę i życie, które są Nim samym. Głosi siebie, daje siebie, bo
zbawcze Objawienie to właśnie jest On.22

Chrystus jest Słowem Bożym jedynym i ostatecznym. Bóg po-
wiedział w Nim wszystko, co kiedykolwiek miał ludziom do powie-
dzenia. Wszystko bowiem, co powiedział przed i po Jego przyjściu,
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22 Por. R. Bartnicki, Uczeń Jezusa jako głosiciel ewangelii. Tradycja i redakcja
Mt 9, 35 – 11, 1, Warszawa 1985, s. 86n. Z Jego własnych ust słyszymy: „Ja jes-
tem zmartwychwstaniem i tyciem” (J 11, 25), „Ja jestem drogą i prawdą i tyciem”
(J 14, 6).

21 SC 7. Por. L. Balter, Wspólnototwórcza rola liturgii, w: Człowiek we wspólnocie
Kościoła, Warszawa 1979, s. 261.

20 Por. S. Moysa, Słowo zbawienia, dz. cyt., s. 69.



posiada tylko w Nim pełne znaczenie. Wszystko albo do Niego zmie-
rza, albo z Niego wypływa. W Nim wszystko jest przetworzone i pod-
niesione, w Nim dopiero nabiera właściwego sensu.23 Gdyby Jego nie
było, to wszystko musiałoby ulec fragmentaryzacji, rozproszeniu.
Wszystko uległoby przetworzeniu wskutek działania pochłaniającej
i podległej szybkim zmianom ludzkiej historii. Cały skarb Bożego
objawienia mógłby więc być roztrwoniony. Nie ma zatem słowa Bo-
żego i nie ma prawdy chrześcijańskiej, która nie miałaby odniesienia
do Chrystusa. Więcej, nie ma prawdy, która nie byłaby w jakiś spo-
sób w Chrystusie zawarta. W Nim więc musiała się dokonać kon-
centracja prawdy, światła, piękna, dobra. Wskutek tego prawda nie
została jednak umniejszona, ale przeciwnie: odnaleziona w głębszy
i pewniejszy sposób.24

Kościół żyje i działa poprzez słowo zbawienia

Wzbogacenie wiary u wyznawców Chrystusa w drugiej poło-
wie XX wieku było głównym zamierzeniem ostatniego Soboru i po-
zostaje nadal istotnym zadaniem działalności Kościoła posoborowe-
go.25 Można rzec, że jest to również zadanie na XXI wiek życia i dzia-
łalność Kościoła. Istnieje wprawdzie wiele celów i intencji Soboru,
jak np.: odnowa, aggiornamento, reforma struktur kościelnych, prze-
miana życia Kościoła, kształtowanie postawy ekumenicznej wobec
wyznań niekatolickich i religii niechrześcijańskich, zmiana postawy
Kościoła w stosunku do świata (z postawy negatywnej i defensywnej
ku postawie pozytywnej i misyjnej, ku postawie dialogu i uznania
autonomii świata), to jednak podstawowym celem jest wiara oraz jej
wzbogacenie, pogłębienie, ożywienie i realizacja w życiu chrześcijan.26

Zasadę wzbogacenia wiary trzeba, zdaniem kard. K. Wojtyły,
postawić u podstaw realizacji soborowej odnowy Kościoła, przyjąć
ją jako zasadniczy postulat realizacji programu i nauki Soboru, jako
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26 Por. KDK 11, 21, 43; KL 9, 33.

25 Por. A. Lewek, Odnowa Kościoła jako zadanie kaznodziejstwa, „Ateneum Kap-
łańskie” (1984) z. 3, s. 370.

24 Por. tamże, s. 94.

23 Por. K. Góźdź, Jezus Chrystus – uniwersalny Zbawiciel, w: Katechizm Kościoła
Katolickiego. Wprowadzenie, Lublin 1994, s. 92.



fundament autorealizacji Kościoła w duchu Vaticanum II.27 Wszyst-
kie inne ujęcia celu i zadań posoborowego Kościoła wydają się dru-
gorzędne względem wzbogacenia wiary chrześcijańskiej, owego ini-
tium et fundamentum salutis (św. Tomasz z Akwinu) czy fundamen-
tum et radix omnis iustificationis (Tridentinum). Podążając za tym
najistotniejszym celem, II Sobór Watykański zajął się różnymi aspek-
tami duszpasterstwa i działalności pastoralnej Kościoła, których ce-
lem jest intensyfikacja wiary chrześcijańskiej u dzisiejszego człowie-
ka.28 Chodziło więc Soborowi głównie o ukształtowanie człowieka
wierzącego, o formację jego postawy wiary.29

W kontekście tak pojętego celu Soboru staje się jasne i oczy-
wiste, że musiał on zaakcentować i wysunąć na czoło tę formę dzia-
łania Kościoła, która jest fundamentem i warunkiem powstania oraz
rozwoju wiary, czyli przepowiadania słowa Bożego, głoszenia Ewan-
gelii. Dzięki funkcji kerygmatycznej Kościoła rodzi się wiara u nie-
wierzących, a u wierzących pogłębia się i ożywia.30 Konsekwencją
takiego ujęcia było przyznanie kościelnej funkcji głoszenia słowa
Bożego pierwszeństwa wśród innych podstawowych posług zbaw-
czych Kościoła – co było wyrazem aktu przełomu w stosunku do po-
trydenckiego, kontrreformacyjnego traktowania za pierwszorzędną
funkcji sakramentalno-kultowej w Kościele katolickim.31

Vaticanum II stwierdza wyraźnie, że głoszenie Ewangelii wy-
suwa się na czoło (eminet) wśród zasadniczych zadań biskupich.32 Da-
lej stwierdza dobitnie, że prezbiterzy jako współpracownicy bisku-
pów mają przede wszystkim (primum) obowiązek opowiadania wszyst-
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32 DB 12.

31 Por. Por. A. Lewek, Odnowa Kościoła jako zadanie kaznodziejstwa, art. cyt., s. 373.

30 Por. DFK 4; J. Szymik, Troska o syntezę. Eklezjologia u progu trzeciego tysiąc-
lecia, art. cyt., s. 40.

29 Por. L. Bouyer, Kościół Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa i świątynia Ducha Bo-
żego, Warszawa 1977, s. 7–8.

28 Por. J. Szymik, Troska o syntezę. Eklezjologia u progu trzeciego tysiąclecia, „Ate-
neum Kapłańskie” (1994) z. 1, s. 38–39.

27 Por. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków
1972, s. 34.



kim Ewangelii Bożej, gdyż Ewangelia, którą mają przekazywać, jest
dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia.33

Podobnie jak Chrystus zapoczątkował Kościół swój głosząc ra-
dosną nowinę, mianowicie nadejście Królestwa Bożego, tak aposto-
łowie i ich następcy: biskupi wraz z prezbiterami poprzez głoszenie
słowa Bożego budzą i kształtują wiarę u ludzi oraz tworzą i pomna-
żają Lud Boży, czyli Kościół jako wspólnotę wierzących.34 To jest
ów zasadniczy wymiar celowości i zadań kościelnego przepowiada-
nia. Na tym polega wciąż konieczne odradzanie i odnawianie Koś-
cioła poprzez budzenie, pogłębianie i wzbogacanie wiary u jego
członków: wiary w Boga, w Chrystusa, w Kościół – w całe miste-
rium Objawienia Bożego w Chrystusie oraz w misterium zbawienia
w Kościele.35

Należy jednak pamiętać, że z tą wewnętrzną, duchową odnową

Kościoła musi iść w parze także jego odnowa zewnętrzna, struktural-
na, instytucjonalna. Jedna i druga są zadaniem kaznodziejstwa, które
musi głosić wiernym potrzebę nieustannej odnowy Kościoła, wyjaś-
niać, na czym ona polega i jak ją praktycznie urzeczywistniać; musi
też ukazywać wiernym soborową, integralną wizję Kościoła ad intra
i ad extra, by w ten sposób przygotować i inspirować ich do aktyw-
nego, autentycznego współuczestnictwa w dziele samourzeczywist-
niania się Kościoła w dzisiejszym świecie.36

Kościół, będąc powołany do istnienia, niejako zrodzony przez
Słowo, posiada również charakter słowa, posiada cechy słowa, nieja-
ko jest słowem. Słowny charakter Kościoła oznacza najpierw, że po-
siada on zdolność przyjmowania słowa, że jest otwarty na słowo Bo-
ga mówiącego w Jezusie Chrystusie.37 W ten sposób powstał i nieus-
tannie – rośnie. To przyjmowanie słowa Bożego polega na słuchaniu
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37 Por. R. Kamiński, Urzeczywistnianie się Kościoła dzisiaj, w: Teologia pastoralna,
t. 1, Lublin 2000, s. 153n.

36 Por. S. Nagy, Problematyka eklezjologiczna we współczesnej teologii fundamen-
talnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 2(1976), s. 12.

35 Szerzej na ten temat zob.: E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1984.

34 KK 5; por. DFK 4. Por. także: J. Szymik, Troska o syntezę. Eklezjologia u progu
trzeciego tysiąclecia, art. cyt., s. 44.

33 DFK 4; KK 20.



i na odpowiedzi udzielanej w wierze. Już w czasach proroków słowo
Boże nie dochodziło do poszczególnych ludzi na sposób objawienia
bezpośredniego, lecz przez pośredników i wysłanników Bożych, któ-
rzy otrzymawszy Jego słowo, głosili je innym. Tak jest i w rzeczy-
wistości Kościoła.38

Kościół nie tylko przyjmuje słowo Boże, ale jako kontynuacja
Słowa Wcielonego jest słowem Bożym skierowanym do wszystkich
ludzi wszystkich czasów. Kościół, przyjmując słowo Boże w wierze,
jest jednocześnie tym, który to słowo Boże przepowiada najpierw
i przede wszystkim samym sobą. Tak było już w czasach pierwszych
chrześcijan. Pisał św. Paweł w Liście do Tesaloniczan: A wy przyj-
mując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego,
staliście się naśladowcami naszymi i Pana i tak staliście się wzorem
dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai, ale wiara w Boga
wszędzie dała się poznać, tak, że nawet nie trzeba nam o tym mówić
(1 Tes 1, 6–8).

Wychodząc z tego tekstu, a następnie bazując na nauce Apos-
toła o Kościele jako Ciele mistycznym Chrystusa, można przeprowa-
dzić następujące rozumowanie: Jezus Chrystus w swym fizycznym
ciele jest Słowem Wcielonym, gdyż mógł powiedzieć do Filipa: Kto
mnie widzi, widzi Ojca (J 14, 9).39 Dlatego św. Paweł mógł o Nim pi-
sać do Kolosan: On jest obrazem Boga Niewidzialnego (1, 15) i do
Tytusa: Ukazała się dobroć i łaskawość Zbawiciela naszego Boga
(3, 4). Źródłem tego faktu jest zjednoczenie dwu natur, boskiej i ludz-
kiej w osobie Słowa. Według nauki św. Pawła Kościół jest Ciałem
Chrystusa. Można więc powiedzieć, że Kościół jest słowem, podob-
nie jak jest nim Chrystus.40 Podobnie, tzn. analogicznie. Zarówno
Chrystus, jak i Kościół są słowem, o ile są znakiem. Chrystus jest na-
prawdę przeznaczony... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,
34). Znak Boga Żywego, znak Ojca. Ale i Kościół jest znakiem. Mó-
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40 Por. Jan Paweł II, Kościół – Ciało Chrystusa. Katecheza 20 XI 1991, w: Kate-
chezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, dz. cyt., s. 59.

39 Por. O. Semmelroth, Wirkendes Wort. Zur Theologie der Verkündigung, Frankfurt
1962, s. 48.

38 Por. Jan Paweł II, Kościół Ludem Bożym. Katecheza 6 XI 1991, w: Katechezy Oj-
ca Świętego Jana Pawła II. Kościół, dz. cyt., s. 52.



wi o tym również Sobór Watykański I: Ponieważ bez wiary niemoż-
liwą jest rzeczą podobać się Bogu (Hbr 11, 6) i dostąpić uczestnictwa
Jego synów, dlatego nikt nie otrzymuje bez niej usprawiedliwienia ani
też nie osiągnie żywota wiecznego, jeżeli w niej nie wytrwa aż do koń-
ca (Mt 10, 22; 24, 13). Byśmy zaś zdołali zadośćuczynić obowiązkowi
przyjęcia prawdziwej wiary i wytrwania w niej na stałe, Bóg przez Sy-
na swego Jednorodzonego ustanowił Kościół i wyposażył go w wy-
raźne znamiona przez siebie nadane, by wszyscy mogli w nim widzieć
stróża i nauczyciela słowa objawionego. Do jednego bowiem katolic-
kiego Kościoła odnosi się to wszystko, co po wielekroć i cudownie
zdziałał Bóg w celu oczywistego uwierzytelnienia wiary chrześcijań-
skiej. Także sam Kościół jest jakimś wielkim i ustawicznym motywem
wiarygodności i posłannictwa z powodu przedziwnego rozrostu, wy-
bitnej świętości i niewyczerpanej wydatności we wszelkiego rodzaju
dobra oraz powszechnej jedności i niepokalanej stałości. Dlatego jest
jak gdyby znakiem podniesionym wśród narodów (Iz 12).41

Przytoczony tekst mówi o Kościele jako znaku. Kościół jest
nie tylko motywem wiarygodności, to znaczy znakiem świadczącym
o tym, że naprawdę Bóg mówi i działa, ale także znakiem mówiącym
o Bogu, mówiącym jaki ten Bóg jest. Aby tego dowieść, odwołuje
się do analogii z cudami Chrystusa, które były również nie tylko zna-
kami mówiącymi, że przez Niego Bóg działa, ale jednocześnie zna-
kami objawiającymi istotę i przymioty Boga.42

Prawda o Kościele, który jest słowem Bożym skierowanym do
ludzkości, objawieniem Chrystusa i widzialnego w Nim Boga, stwa-
rza poważną odpowiedzialność dla każdego chrześcijanina, zwłasz-
cza dla kapłana. Fakt, że Kościół został zbudowany mocą słowa
Chrystusowego posiada ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwo-
ju. Przepowiadanie słowa Chrystusa przez Kościół jest pierwszą
i podstawową funkcją jego autorealizacji, tzn. spełnia rolę kościelno-
twórczą. Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywot-
ności w Kościele zachowana, zostawili apostołowie biskupów jako
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41 DS 1794.



następców swoich przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie.
Dlatego Ojcowie Soboru Watykańskiego II w konstytucji napisali, że
wśród głównych obowiązków biskupich szczególne miejsce zajmuje
głoszenie Ewangelii.43

Zobowiązanie to zostaje przez Sobór uszczegółowione i wy-
raźnie zaadresowane do prezbiterów całego Kościoła: Ponieważ zaś
nikt nie może być zbawionym jeśliby wpierw nie uwierzył, prezbiterzy
jako współpracownicy biskupów, mają przede wszystkim obowiązek
opowiadania wszystkim Ewangelii Bożej, aby wypełniając nakaz Pa-
na: «Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu»
(Mk 16, 15), tworzyli i pomnażali lud Boży. Przez zbawcze bowiem
słowo rodzi się wiara w sercach niewierzących, a w sercach wierzą-
cych rozwija; dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wierzących,
według słów apostoła: «Wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo
Chrystusowe» (Rz 10, 17).44

Nawiązując do dokumentów soborowych, Y. Congar nauczał,
że Sobór Watykański II, włączając głoszenie słowa w czynność litur-
giczną, wyszedł poza określanie posługi kapłańskiej samym szafar-
stwem ofiary eucharystycznej i kapłana przedstawił przede wszystkim
jako przeznaczonego do głoszenia słowa, śladami apostołów.45 W po-
dobnym tonie wypowiedział się także J. Ratzinger. Stwierdził on, że
nie ofiara Mszy św. na pierwszym miejscu jest racją kapłaństwa, ale
gromadzenie ludu Bożego, a to gromadzenie realizuje się przez sło-
wo.46 Jednakże za ks. A. Lewkiem dodać trzeba, że prymatu tego nie
należy pojmować w sensie zasadniczego wartościowania obu form
duszpasterstwa, lecz w sensie pierwszeństwa logicznego, psycholo-
gicznego i czasowego. Tak jak w subiektywnym procesie zbawienia
wiara logicznie, psychologicznie i czasowo uprzedza sakrament, po-
dobnie wśród form kościelnego pośrednictwa należy postawić na

PRZEPOWIADANIE AKTUALIZACJĄ ZBAWIENIA W KOŚCIELE

135

46 Cyt za: A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 37.

45 Y. Congar, Związek między kultem lub sakramentem a głoszeniem słowa Bożego,
„Concilium” 1–10(1968), s. 143.

44 DFK 4. Por. Jan Paweł II, Prezbiter – służebne uczestnictwo w kapłaństwie Chrys-
tusa. Katecheza z 31 III 1993, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Koś-
ciół, dz. cyt., s. 219.

43 KK 25. Por. S. Nagy, Problem prawdziwego Kościoła, „Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne” 2(1985), s. 260.



pierwszym miejscu przepowiadanie słowa.47 Powyższe stanowiska są
głęboko zakorzenione w Kościele, który jest zrodzony przez słowo
i jako taki posiada charakter słowa.

Zusammenfassung
Die Kirche, aufgerufen zu ihrer Existenz – wie durch das Wort ge-

boren, besitzt auch ein Charakter des Wortes und die Merkmale der Rede;
sie ist so etwas wie ein Wort. Das semantische Charakter der Kirche be-
deutet, daß sie die Fähigkeit zur Integration des Wortes besitzt und gleich-
zeitig offen bleibt auf das Wort Gottes in Jesus Christus. Auf diese Weise
entstand sie und ständig wächst. Die Annahme des Wort Gottes verwirklicht
sich im Hören und Antworten im Glauben. Bereits in den Tagen der Pro-
pheten wurde das Wort Gottes an den Menschen nicht in der Form der di-
rekten Offenbarung verkündet sondern durch Vermittler und Boten Gottes,
die das Wort empfangen haben und proklamierten sie an andere weiter. So
geschieht es auch in der Wirklichkeit der Kirche.

tł. Bogusław Spurgjasz
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ks. Kazimierz Matwiejuk*

Formacyjny wymiar liturgii

W epoce postmodernistycznej, niejednokrotnie w świetle współ-
cześnie stanowionego prawa, są upowszechniane poglądy i propago-
wane zachowania, które pomniejszają godność i wielkość człowieka.
Są bowiem przesączone egoizmem, hedonizmem a nierzadko cyniz-
mem. Ich obecność w codzienności wyzwala działania, by troską oto-
czyć każdego człowieka, broniąc jego podstawowych praw. Na tym
fundamencie może być budowana cywilizacji życia i miłości. For-
macja ludzi, zaangażowanych w kształtowanie świata wg Ewangelii
Chrystusa, dokonuje się m.in. przez liturgię Kościoła.

Liturgiczna afirmacja godności człowieka

Liturgia wiąże się ze zbawieniem człowieka. On nie może sam
siebie zbawić. Otrzymał pomoc z zewnątrz, od Boga. Stwórca świata,
po dramacie rajskim pierwszych rodziców, podejmował różne formy
kontaktu z człowiekiem (Hbr 1, 1–2), ponieważ Jego wolą jest zba-
wienie wszystkich ludzi (por. 1 Tes 4, 3). Historia tych kontaktów
jest historią zbawienia. Jej ukoronowaniem jest Jezus Chrystus. On
w wymiarze uniwersalnym wypełnił Boży plan zbawienia ludzi.
Uczynił to przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki,
śmierci, zmartwychwstania i chwalebnego wniebowstąpienia (KL 5).
Tajemnicę paschalną Chrystusa celebruje Kościół w liturgii. Tak dziś
dokonuje się dzieło uświęcenia (KKK 1067).
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Tajemnica paschalna Chrystusa polega na Jego przejściu przez
śmierć krzyżową do zmartwychwstania i życia. Misterium paschalne
jest wydarzeniem jednorazowym. Ono rozpoczęło się wcieleniem
Syna Bożego, które dokonało się za sprawą Ducha Świętego (J 1,
14). Przez wcielenie Chrystus stał się Kapłanem, który na Kalwarii
złożył siebie Ojcu jako Ofiarę przebłagalną za grzechy świata. Ukrzy-
żowany Zbawiciel świata zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie
w uwielbionym ciele zasiadł po prawicy Ojca, aby wstawiać się za
odkupionymi (Hbr 9, 24). Swą zbawczą misję kontynuuje w Kościele
w liturgii. Liturgia jest żywą obecnością i działalnością Jezusa Chrys-
tusa. On w Kościele i przez Kościół, przez sakramentalne znaki i sło-
wa, realizuje misję uświęcenia człowieka. Razem z uświęcanymi od-
daje cześć Bogu Ojcu w mocy i miłości Ducha Świętego. Dlatego li-
turgia jest jednocześnie uświęceniem i kultem.

Liturgia jest nośnikiem życia Bożego. Dzięki łasce uświęcają-
cej następuje sakramentalna identyfikacja chrześcijanina z Chrystu-
sem. To przebóstwienie człowieka dokonuje się w klimacie zbawcze-
go dialogu.2 Jego inicjatorem jest Bóg, pragnący uświęcić wszystkich
ludzi. Partnerem zaś jest rozumny i wolny konkretny człowiek. W ten
sposób Bóg potwierdza jego wielkość i godność.

Szczególnym miejscem dialogu zbawienia jest liturgia, którą
stanowią sakramenty św., sakramentalia, Liturgia Godzin i celebracje
roku liturgicznego. W tych świętych czynnościach najważniejsza jest
rzeczywista, choć ukryta obecność paschalnego Kyriosa.3 Konstytu-
cja o liturgii świętej (nr 7) tę obecność wyjaśnia następująco: Chrys-
tus jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiające-
go, gdyż Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofia-
ruje się przez posługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami
eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że
gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie,
albowiem, gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam
mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy,
gdyż On sam obiecał: Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię
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moje, tam i ja jestem pośród nich (Mt 18, 20). Chrystus przez liturgię
wprowadza człowieka w dynamikę tajemnicy swej Paschy i miste-
rium Kościoła.

Formacyjny charakter funkcji liturgicznych

Formacyjny wymiar liturgii uwydatnia się najbardziej przez to,
że członkowie zgromadzenia liturgicznego są formowani mocą mis-
teriów zbawienia, których, z woli Chrystusa, są współcelebransami.
Podmiotem i Sprawcą celebracji liturgicznych jest Chrystus, jedyny
i wieczny Kapłan Nowego Przymierza.4 Ale wcielony Syn Boży zech-
ciał w swoje kapłaństwo włączyć wszystkich ochrzczonych. Niektó-
rych z nich przez sakrament święceń uzdalnia, by działali w sakra-
mentalnym utożsamieniu się z Nim. Dlatego biskup lub prezbiter mo-
gą przewodniczyć świętym celebracjom, a w celebracji eucharystycz-
nej dokonywać prawdziwego aktu ofiarnego.5 Inni uczestnicy tej ce-
lebracji nie składają ofiary tak jak przewodniczący, ale na mocy kap-
łaństwa powszechnego dołączają do ofiary Chrystusa swoje duchowe
ofiary. Darem ofiarnym w celebracji eucharystycznej jest tylko Chrys-
tus, który w sakramentalny sposób, w swoim Ciele i w swojej Krwi
wydaje się za nas. On swoją ofiarą otwiera dziś drogę do nieba.6

Świeccy uczestnicy liturgii „współcelebrują” Eucharystię.7 Ich
współudział polega m.in. na wykonywaniu określonych funkcji litur-
gicznych. Mogą być lektorami, akolitami oraz nadzwyczajnymi sza-
farzami Komunii św. Mogą być ustanowieni w tych posługach na
stałe.
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7 „Liturgię celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową.
Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, bę-
dącego »sakramentem jedności«, a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorgani-
zowany pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do
całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych nato-
miast jego członków dotyczą w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzę-
dów i czynnego udziału” (KKK 1140).

6 Piąta Modlitwa eucharystyczna (A).

5 „In persona Christi” oznaczy więcej niż tylko „w imieniu” czy tylko „w zastęp-
stwie” Chrystusa, tamże.

4 Jan Paweł II, List apostolski Tajemnica i kult Eucharystii (24.02.1980), n. 8.



Posługa lektora jest związana z proklamację słowa Bożego
w zgromadzeniu liturgicznym. To słowo jest podstawowym nośni-
kiem treści zbawczych i elementem zbawczego dialogu Boga z czło-
wiekiem.8 Dlatego podczas wręczania lektorowi Pisma świętego, bis-
kup mówi: Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj słowo
Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich.9 Odtąd lektor
może wykonywać w zgromadzeniu liturgicznym czytania poprzedza-
jące Ewangelię. Czytając ze zrozumieniem z ambony teksty natch-
nione ułatwia zbawczy kontakt z Bogiem, ponieważ gdy się czyta
Pismo święte, to wtedy Bóg przemawia do ludu (KL 7). W wyjątko-
wych wypadkach, gdy celebrans jest chory lub niewidomy, lektor
może nawet czytać Ewangelię10, również opis męki Pańskiej w Nie-
dzielę Palmową i w Wielki Piątek.11

Akolita wspomaga diakona i usługuje kapłanowi. Podczas ob-
rzędu ustanowienia akolity, biskup wręczając mu patenę z hostiami
lub kielich z winem mówi: Przyjmij naczynie z chlebem (lub: kielich
z winem) do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł god-
nie służyć Kościołowi przy stole Pańskim.12 Liturgiczna służba akoli-
ty polega na przyjmowaniu darów ludu i przyniesieniu na ołtarz chle-
ba i wina (OWMR 187–190). On także pomaga przy udzielaniu wier-
nym Komunii św. Jeżeli jest ona udzielana pod obiema postaciami,
akolita posługuje przy kielichu (OWMR 191, 284). Pomaga również
w puryfikowaniu i porządkowaniu naczyń liturgicznych na zakoń-
czenie obrzędu komunijnego (OWMR 192). Ponadto akolita może
dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji i Je-
go repozycji, ale bez błogosławieństwa eucharystycznego.13

Do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. mogą być
dopuszczeni mężczyźni w wieku od 35 do 65 lat. Oni winni odzna-
czać się wysokim poziomem życia moralnego, zdrową pobożnością
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13  Ministeria quaedam, nr 6.

12  Posługi i święcenia, dz. cyt., s. 8–10.

11 H. Sobeczko, Zgromadzeni w imię Pana, Opole 1999, s. 152.

10  Druga Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii św. „Tres ad-
hinc annos”, http://www. kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/thres.htm, nr 18.

9  Posługi i święcenia, Warszawa 1977, s. 5–7.

8 Paweł VI, Motu proprio „Ministeria quaedam” (1972 r.), n. 7, http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/ W/WP/pawel _vi/motu/ministeria_quaedam.



i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Winni także znać
podstawowe prawdy teologiczne i uczestniczyć w rekolekcjach for-
macyjnych. Nadzwyczajny szafarz, przy braku zwyczajnych szafa-
rzy, pomaga w udzielaniu Komunii św. Do jego obowiązków należy
także zanoszenie jej chorym.14

Wierni świeccy, jako ministranci, przez posługiwanie przy
mszale, czy nosząc krzyż procesyjny lub świece i kadzielnicę, wresz-
cie przynosząc na ołtarz chleb, wino i wodę (OWMR 100), uczą się
postawy służebnej. Swoje funkcje wykonują nie po to, by doświad-
czyć własnej satysfakcji, ale by budować z innymi wspólnotę eklez-
jalną. Funkcje ministranckie, za zgodą biskupa diecezjalnego, mogą
pełnić również dziewczęta.15

Formacyjną funkcję wobec uczestników liturgii pełni służba
muzyczna. Schola śpiewacza, chór, kantor, psałterzysta, organista czy
dyrygent zespołów śpiewaczych wykonują prawdziwe funkcje litur-
giczne (nr 29).16 Muzyka jest integralnym elementem liturgii. Jest
włączona w sakramentalny proces uświęcenia człowieka i uwielbie-
nia Boga. Również liturgiczna służba porządkowa, do której należą:
komentator, ceremoniarz, kościelny (zakrystian) oraz dbający o po-
rządek w świątyni czy zbierający ofiary w kościele (OWMR 105),
jest środkiem formacji liturgicznej i ludzkiej. Komentator za pomocą
objaśnień i krótkich pouczeń wprowadza w liturgię. Pomaga w lep-
szym jej zrozumieniu. Dobrze przygotowany komentarz uwzględni
duchowe potrzeby uczestników liturgii (OWMR 105b).

Funkcja ceremoniarza ma także charakter służebny. Ceremo-
niarz bowiem troszczy się o należytą organizację czynności sakral-
nych i wykonywanie ich przez służbę liturgiczną w sposób godny,
w należytym porządku i pobożnie (OWMR 106). On uzgadnia całą
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16 Zob. Episkopat Polski, Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II
(08.02.1979), w: Dokumenty duszpastersko–liturgiczne Episkopatu Polski 1966–
–1998, red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 235.

15 Por. H. Sobeczko, dz. cyt., s. 161.

14 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, Postanowienia odnośnie do nadzwyczaj-
nego szafarza Komunii św. (02.05.1990); 248 Konferencja Plenarna Episkopatu
Polski, Instrukcja odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii św.
(21–22.06.1991), Łódź 1991.



akcję liturgiczną z przewodniczącym celebracji i wszystkimi osoba-
mi, wykonującymi funkcje liturgiczne w zgromadzeniu. Kościelny
również ma wpływ na służbę liturgiczną. Jego zdrowa i głęboka po-
bożność oraz obowiązkowość, to nie tylko gwarancja poprawności
celebracji liturgicznych, ale przykład uczestnictwa dla innych.

Również zbieranie ofiar podczas celebracji Eucharystii jest funk-
cją liturgiczną. Zbieranie „na tacę” nie należy do przewodniczącego
celebracji. Ta czynność dokonuje się w czasie obrzędu przygotowa-
nia darów ofiarnych, które do ołtarza przynoszą wierni. Wtedy właś-
nie zbiera się w kościele pieniądze oraz inne dary przeznaczone na
potrzeby ubogich lub kościoła. Składa się je w odpowiednim miej-
scu, zawsze jednak obok stołu eucharystycznego (OWMR 73). Uczest-
nictwo wiernych w tym obrzędzie jest szkołą miłości bliźniego.17

Uczestnicy liturgii uczą się umiejętności dzielenia się z potrzebują-
cymi tym, co sami posiadają. Funkcję liturgiczną spełniają również
ci, którzy przyjmują wiernych, wskazują im właściwe miejsca w koś-
ciele i utrzymują porządek w czasie procesji (OWMR 105d). Wy-
konywanie funkcji liturgicznych jest realizacją kapłaństwa wiernych.

Liturgiczna droga ku pełni człowieczeństwa

Życie liturgiczne ludu Bożego koncentruje się wokół Ofiary
eucharystycznej oraz innych sakramentów, które są żywymi źródłami
zbawienia (por. KL 5–6). Struktura celebracyjna wszystkich czyn-
ności liturgicznych, zwłaszcza Mszy św., zawiera obrzędy wstępne,
liturgia słowa, liturgię sakramentu, oraz obrzędy zakończenie. Obrzę-
dowość liturgiczna ma wymiar parenetyczny. Stanowi formę kate-
chezy mistagogicznej. Wierni podczas celebracji liturgicznych, rozu-
miejąc coraz lepiej obrzędy i modlitwy, uczestniczą bardziej świado-
mie i czynnie w tych świętych czynnościach. Przestają być obcymi
i milczącymi widzami.

W celebracji eucharystycznej są oni kształtowani przez słowo
Boże, aby rozpoznać Chrystusa przy łamaniu Chleba eucharystycz-
nego i wejść w koinoniję ze zmartwychwstałym Kyriosem przez Ko-
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17 B. Nadolski, Przygotowanie darów ofiarnych – wspólnota miłości, RBL 19(1966),
s. 182–193.



munię sakramentalną. Z Nim też składają Bogu Ojcu dziękczynienie
i uczą się siebie składać Mu w ofierze. Przez zjednoczenie z Bogiem
i z bliźnimi tworzą klimat, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszyst-
kim (KL 48).

Uczestnictwo w Eucharystii kształtuje u wiernych postawę eu-
charystyczną, zatem postawę wdzięczności wobec Boga, również pos-
tawę gotowości przyjęcia słowa Bożego, proklamowanego podczas
liturgii, także postawę ofiary, wyrażającej się w umiejętności współ-
ofiarowania się z Chrystusem Ojcu oraz postawę służby, bezintere-
sownego otwarcia się na innych ludzi z miłością.18

Liturgia jest miejscem i pomocą do uczenia się prawości
w myślach i postępowaniu. Już w mszalnym akcie pokutnym uczest-
nicy liturgii stają przed Bogiem w pokorze, by uznać swoją samonie-
wystarczalność i ograniczoność w korzystaniu z daru wolności oraz
własną grzeszność.19 Uznając grzechy, szczerym aktem żalu otwiera-
ją się na przyjęcie daru Bożego przebaczenia.20

Pełny człowiek jest rozmiłowany w prawdzie. Każda czynność
liturgiczna jest związana ze słowem Bożym. A czytania biblijne
i wyjaśnianie słowa Bożego w homilii prowadzą do pełniejszego poz-
nania Chrystusa, Prawdy, również do lepszego poznania siebie. Słu-
chanie Prawdy prowadzi do życia w prawdzie i dawania świadectwa
prawdzie. Liturgia słowa podczas celebracji Eucharystii ma formę

zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Słowo Boże ten dialog roz-
poczyna. On ma się dopełnić odpowiedzią wiary słuchacza słów na-
tchnionych. Na słowo Boże trzeba się otworzyć przez pokorę i wy-
siłek słuchania. Przyjęcie słowa dokonuje się aktem wiary, a nie tyl-
ko intelektualną jego akceptacją.

Liturgia uczy szacunku dla innych. Pobudza wiernych, aby ci,
którzy przyjmują te same sakramenty, a zwłaszcza posilają się Eu-
charystią, żyli w braterskiej jedności ze wszystkimi (por. KL 10). Li-
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20 K. Matwiejuk, Struktura i treści teologiczne mszalnych obrzędów wstępnych,
„Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 4(1997), s. 132–141.

19 S. Sosnowski, Walor aktu pokuty we Mszy świętej jako aktu odpuszczenia grze-
chów, w: Liturgia domus carissima, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 107–125.

18 J. Lewandowski, Eucharystia dar i ofiara, Ząbki 2005. R. Cantalamessa, Eucha-
rystia nasze uświęcenie, tł. A. J. Zębik, Warszawa 2005, s. 291–293; s. 106–108.



turgia uczy przezwyciężania indywidualizmu i subiektywizmu i do-
strzegania innych oraz akceptowania ich w Chrystusie, nawet wtedy,
gdy to jest trudne. Zamykanie się na innych uniemożliwia doświad-
czenie zbawczego działania Boga.

Liturgiczna szkoła miłości bliźniego, jaką jest obrzęd przygo-
towania darów ofiarnych, uczy przekraczania granic własnej intere-
sowności i stawania się bezinteresownym darem dla innych, zwłasz-
cza dla ludzi trudnych do zaakceptowania (KDK 24).21 Przeżywając
Eucharystię jako ofiarę Chrystusa, człowiek uczy się ofiarnej miłoś-
ci, która jest zabezpieczeniem przed znieczulicą i konsumpcjoniz-
mem.22

Zakończenie

Liturgia jest dziełem Trójjedynego Boga. W niej dokonuje się
anamneza zbawczych ingerencji Boga wobec człowieka i świata, któ-
re swój szczyt osiągnęły w śmierci i zmartwychwstaniu Wcielonego
Słowa. Liturgia jest też miejscem i sposobem wtajemniczania ludzi
w dzieło zbawienia. Inicjacja chrześcijańska, dokonująca się przez
sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii, jest wyrazem dobro-
ci Boga, który pragnie obdarzyć każdego człowieka swoim życiem.
Tak człowiek staje się uczestnikiem Boskiej natury, a godność dziec-
ka Bożego nie jest tylko tytułem, ale fundamentem nowej egzystencji
człowieka. Jest też najpełniejszym potwierdzeniem jego wielkości
i godności.
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22 Episkopat Polski, List pasterski na niedzielę Świętej Rodziny, Eucharystia – sak-
ramentem pełni życia w rodzinie (19.11.1986), „Wiadomości Diecezjalne Pod-
laskie” 11–12(1986), s. 358.

21 „Zechciejmy więc naszym braciom i siostrom w razie potrzeby nie żałować włas-
nej krwi. Niech powstaną w Polsce nowe, liczne banki krwi, która ratować będzie
życie ciężko chorym ludziom. Podobnie będziemy mogli, przez wyrażenie ostat-
niej woli zadecydować, by po naszej śmierci, wewnętrzne organy ciała naszego
mogły ratować życie, jako implanty w operacjach przeszczepowych. W ten spo-
sób wielki dar życia, jaki człowiek otrzymuje od Boga, będzie przedłużany mocą
braterskiej, solidarnej miłości. [...]. Każde przetoczenie krwi do żył drugiego czło-
wieka, czy przeszczep wewnętrznego organu ciała, niech będzie znakiem nadprzy-
rodzonego »krwioobiegu« miłości, ożywiającej Mistyczne Ciało Chrystusa”, Epis-
kopat Polski, List zapraszający na 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
we Wrocławiu (6.03.1997), „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 5(1997), s. 164.



Zusammenfassung
Die Liturgie ist das Werk Gottes. Da geschieht es die Anamnese der

heilbezogenen Eingriffen Gottes gegenüber dem Mensch und der Welt, die
ihren Höhepunkt in dem Tod und der Auferstehung des fleischgewordenen
Wortes erreichte. Die Liturgie ist auch ein Ort und gleichzeitig eine Art und
Weise der Einweihung der Menschen in das Erlösungswerk. Die christliche
Initiation, die in den Sakramenten der Taufe, Konfirmation und der Eucha-
ristie stattfindet, ist ein Ausdruck der Güte Gottes, der jedem Menschen sein
Leben schenken will. Auf diesem Weg nimmt ein Mensch an der göttlichen
Natur teil und die Würde des Kindes von Gott ist nicht nur ein Titel, sondern
ein neues Fundament der menschlichen Existenz. Es ist auch die innerliche
Bestätigung seiner Größe i Würde.

tł. Bogusław Spurgjasz
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ks. Edmund Robek SAC*

Oblicza miłości w charytatywnej posłudze Kościoła

W zbawczym zamyśle Boga Kościół ma być domem miłości
i szkołą komunii. Eklezjalna wspólnota miłości realizuje to posłan-
nictwo w ramach działalności charytatywnej, która z jednej strony jest
wypełnieniem zbawczej woli Boga, a z drugiej odpowiada na naj-
głębsze oczekiwania człowieka.2 Miłość mobilizuje do działania. Jed-
nak tylko wspólnotowa miłość może obronić się przed aktywizmem.
Chrześcijanin może spełniać dzieła miłości tylko wtedy, gdy będzie
zakorzeniony we wspólnocie, która domaga się miłości bezintere-
sownej. Dzięki niej duchowość komunii przenika zarówno nadprzy-
rodzone, jak i naturalne wielkości życia człowieka.

W działalności charytatywnej, której „sercem” jest miłość bez-
interesowna, zanim podejmie się realizowanie konkretnych przedsię-
wzięć, wpierw należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej
znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje
się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, dusz-
pasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty.3

Miłość buduje zatem komunię kościelną i jest źródłem duchowości
komunii.
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3 Tamże.

2 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski (6 I 2001), 43 (dalej skrót:
NMI).

* Ks. dr hab. Edmund Robek SAC prowadzi wykłady nt. działalności charytatywnej
Kościoła oraz diakonatu stałego na warszawskim UKSW i w sekcji Bobolanum. Je-
go dorobek naukowy stanowi kilka książek oraz wiele artykułów naukowych i ma-
teriałów publicystycznych.



Wiara w miłość

Miłość musi być jednak połączona z wiarą, która również na-
leży do najważniejszych wartości życia chrześcijańskiego. Wiara
w miłość Boga nie jest łatwa i wymaga podjęcia wielu ofiar i poświę-
ceń. Dla jej rozwoju trzeba odrzucić egoistyczne pobudki działania
i pozorny spokój sumienia.4 Wiara w miłość sprawia natomiast, że
serce stając się szlachetne i braterskie, jest wolne od takich form znie-
wolenia, jakimi są: nieuporządkowane życie seksualne, narkomania,
przemoc, żądza władzy i posiadania. Te zniewolenia pozostawiają
w człowieku tylko pustkę i niepokój i przeszkadzają w realizacji
prawdziwej miłości i osiągnięciu szczęścia.5

Wiara powinna być prawdziwą przygodą poznawczą, gdyż nie
jest abstrakcją czy nieokreślonym uczuciem religijnym, ale osobis-
tym spotkaniem z Chrystusem, które nadaje nowy sens życiu.6 W to
osobiste spotkanie chrześcijanina z Chrystusem wpisana jest miłość.
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6 Do wiary trzeba wychowywać. Dlatego też w apostolstwie charytatywnym dowar-
tościować należy różne dzieła wychowawcze. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II,
w przesłaniu do Ruchu „Komunia i Wyzwolenie”: „Dzieła wychowawcze, którym
w waszej działalności i we wspólnotach oddawało się wielu rodziców i nauczycie-
li, miały na celu doprowadzenie braci, dzieci, przyjaciół do odkrycia w przyjaźni,
w pracy, w różnego typu powołaniach głosu wiodącego każdego człowieka do os-
tatecznego spotkania ze Słowem Wcielonym. Jedynie w Jednorodzonym Synu Oj-
ca człowiek może znaleźć pełną i ostateczną odpowiedź na swoje najgłębsze i pod-
stawowe oczekiwania”. Jan Paweł II, Chrystus nadaje nowy sens życiu człowieka.
Przesłanie z okazji 20-lecia uznania Ruchu Komunia i Wyzwolenie przez Papies-
ką Radę ds. Świeckich 11 II 2002, 3.

5 Jan Paweł II, Jako apostołowie nowej ewangelizacji budujcie cywilizacje miłości.
Rozważanie podczas wieczornego spotkania otwierającego Światowy Dzień Mło-
dzieży w Buenos Aires (11 IV 1987), w: Jan Paweł II, Kochana młodzieży, War-
szawa 1997, s. 92.

4 Z wiary, „która działa przez miłość” (Ga 5, 6), rodzą się potrzeby, które powinny
być zaspokajane w ramach posługi charytatywnej. Przypomina o tym św. Jakub:
„jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie
będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład
brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was
powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wia-
ra, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2, 14–
–17).



Nieustanny miłosny dialog z Chrystusem, wspomagany przez modlit-
wę osobistą i liturgiczną, pobudza do podjęcia apostolskiej działal-
ności charytatywnej. Działalność apostolska ma jednak szeroki zak-
res działań w świecie, dlatego wiara w miłość powinna prowadzić
chrześcijanina również do aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym, do tworzenia dzieł kultury, do pracy formacyjnej, a także pobu-
dzać do zaangażowania w politykę.7

Ufna miłość

Chrześcijanin, który kocha i wierzy, potrafi także zaufać. Uf-
ność jest niezastąpionym warunkiem wypełniania w życiu codzien-
nym zbawczej woli Bożej. Każde autentyczne świadectwo o Chrys-
tusie jest bowiem ufnym poddaniem się pod opiekę Opatrzności Bo-
żej. Ufność potrzebuje jednak oparcia w miłości. Ufna miłość czło-
wieka wzbudza bowiem w chrześcijaninie wolę unikania wszyst-
kiego, co mogłoby zranić miłość Boga. Jezus w ten sposób nauczał
swoich apostołów: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35). Miłość, której
Chrystus uczył słowem i przykładem, ma być niejako znakiem wy-
różniającym Jego uczniów. Jezus ujawnił także swoim uczniom głę-
bokie pragnienie swego serca: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49). Ogień oz-
nacza intensywność i moc miłości Bożej. Jezus zaprasza swoich ucz-
niów do takiego życia, w którym miłość będzie najważniejsza. Nie
może być zatem mowy o bylejakości naśladowania Chrystusa przez
Jego uczniów. Jeśli miłość jest najważniejsza, to jednocześnie musi
być intensywna i mocna. Tylko taka miłość może stać się świa-
dectwem o Chrystusie. Jeśli chrześcijanin czuje się powołany do da-
wania świadectwa miłości, która oznacza bliską więź z Chrystusem,
to warunkiem jest umocowanie więzi z Kościołem, który przyjmując
życie Chrystusa, przyjmuje także miłość. Tylko Chrystus, którego
chrześcijanin spotyka w Kościele, może rozpalić w sercach ogień mi-
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chrześcijan może mieć jednak charakter apostolski, ale tylko przy poszanowaniu
odrębności celów świeckiego społeczeństwa i Kościoła.



łości (por. Łk 12, 49). Kościół ma obowiązek szerzyć ten ogień w ca-
łym świecie, a świadkami miłości powinni być wszyscy wyznawcy
Chrystusa bez wyjątku.8

Chrześcijanina rozpoznaje się po miłości, ale i cały Kościół da-
je się rozpoznać po miłości. Uczeń Chrystusa staje się świadkiem mi-
łości, gdy przyjmuje miłość i dzieli się tym darem z innymi. A to jest
właśnie Kościół Chrystusowy – wspólnota, w której każdy może być
zarazem dawcą, ale i odbiorcą miłości. Miłość jest ufna, bo we
wspólnocie nikt nie jest pozbawiony daru, a fortuna wszystkich jest
bogactwem każdego z osobna. Jan Paweł II, zwracając się do mło-
dzieży, nauczał, że dzisiaj rodzi się potrzeba Kościoła dla młodych,
który umie przemawiać do ich serc, rozgrzać je i pocieszyć, napełnić
je radością Ewangelii i mocą Eucharystii. O taki Kościół, który umie
przyjąć i zaprosić do siebie tych, którzy szukają jakiegoś celu, aby
poświęcić mu całe swoje życie; Kościół, który nie lęka się wiele wy-
magać, bo sam wiele ofiarował; Kościół, który nie boi się zażądać
podjęcia trudu szlachetnej i autentycznej przygody, jaką jest ewange-
liczne naśladowanie Jezusa.9 O taki Kościół trzeba się modlić, ale też
taki Kościół należy budować.

Miłość lecząca

Miłość lecząca jest bezinteresowna, gdyż nie można na nią za-
służyć. Jest darem, ale też przywilejem, bo to Bóg dał dobrowolnie
swojego Syna. Św. Paweł pisze: Wszyscy (…) zgrzeszyli i pozbawieni
są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski
(Rz 3, 23–24). Bóg umiłował człowieka miłością nieskończoną, nie
zważając na stan głębokiego rozdarcia spowodowanego grzechami.
Pochylił się ze współczuciem nad jego słabością, aby na nowo
i w sposób jeszcze cudowniejszy okazać swą miłość. Miłość okryta
jest tajemnicą nieskończonej dobroci Boga, ale każdy człowiek może
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9 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania z 18 X 1994, 2.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania (7 V 1995) poświęcony był refleksji na te-
mat: „Duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo powołaniowe wzajemnie się
uzupełniają”.

8 Jan Paweł II, Świadectwo miłości w Kościele – wspólnocie prorockiej. Katecheza
z 3 VI 1992, 2.



rozpoznać dobrowolny wybór Boga i Jego pragnienie, by nie potępić
człowieka, lecz przywrócić mu komunię ze Sobą.10 Grzech nie od-
biera bowiem miłości, nie pozbawia człowieka nadprzyrodzonego
przeznaczenia do miłości, nie wyrywa go z objęć kochającego Boga.
Miłość lecząca ma bowiem prawdziwie wspólnotowy charakter.

Miał tego świadomość Jan Paweł II, który podczas Wielkiego
Jubileuszu wielokrotnie wzywał wiernych do pokuty za przeszłe nie-
wierności. Benedykt XVI, odwołując się do dzieła swojego wielkie-
go Poprzednika, przypomniał, iż wierzymy, że Kościół jest święty, ale
są w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzucić chęć utożsamiania się je-
dynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swojej
wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił
się, umarł i zmartwychwstał. Trzeba więc uczyć się szczerze przeży-
wać chrześcijańską pokutę. Praktykując ją, wyznajemy własne indy-
widualne grzechy w łączności z innymi, wobec nich i wobec Boga.11 

Spotkanie z Lekarzem-Chrystusem ma zatem charakter indy-
widualny i osobisty, czego odzwierciedleniem jest obowiązująca
w katolickim Kościele forma pojednania sakramentalnego. Po wie-
kach, w których dominowała formuła spowiedzi publicznej, praktyka
Kościoła stopniowo doszła do celebracji Sakramentu Pokuty w for-
mie indywidualnej. Ten rozwój nie tylko nie zmienił istoty sakra-
mentu, ale jeszcze pogłębił jego wymowę i skuteczność. Zwyczajna
forma Sakramentu Pojednania nie tylko dobrze wyraża prawdę o mi-
łosierdziu Bożym i przebaczeniu, które w nim ma źródło, ale również
ukazuje prawdę o człowieku w jednym z jego podstawowych aspek-
tów: niepowtarzalności każdej osoby, która mimo, iż żyje w kontek-
ście relacji i wspólnot, nigdy nie poddaje się zredukowaniu do roli
elementu bezkształtnego tłumu. Dlatego właśnie wezwanie kogoś po
imieniu odbija się w jego duszy tak głębokim echem. Chrześcijanin
jest świadomy, że jest znany i akceptowany takim, jakim jest, w naj-
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11 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem, Warszawa
25 V 2006.

10 Jan Paweł II, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Orędzie na Wielki Post (4 X
2001), 2.



bardziej osobistym wymiarze i to pozwala mu poczuć, iż naprawdę
żyje – potrafi uwierzyć, zaufać i jest kochany.12

Miłość uczłowieczona

Zwrot ku drugiemu człowiekowi, ku bliźnim, stanowi jeden
z głównych owoców uleczonej miłości zbawczej i szczerego nawró-
cenia. Człowiek wychodzi ze swego egoistycznego „bycia dla siebie”
i zwraca się ku innym, czuje potrzebę „bycia dla innych”, bycia dla
współbraci. Takie rozszerzenie serca w spotkaniu z Chrystusem daje
rękojmię zbawienia. W sposób bardzo obrazowy przestawił tę praw-
dę Jan Paweł II, odwołując się do ewangelicznego spotkania Jezusa
z Zacheuszem: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się za-
trzymać w twoim domu (Łk 19, 5).

Św. Łukasz opisuje spotkanie Jezusa z człowiekiem imieniem
Zacheusz, zwierzchnikiem celników, bardzo bogatym. Owocem tego
spotkania jest niezwykła przemiana ludzkiego serca. Chrystus świat-
łość świata (por. J 8, 12) wniósł w dom Zacheusza, a w sposób szcze-
gólny w jego serce swoje światło. Pod wpływem bliskości Jezusa
i Jego słów zaczyna się dokonywać przemiana serca tego człowieka.
Już na progu swego domu składa Zacheusz takie oświadczenie: Pa-
nie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie (Łk 19, 8). Na przykładzie Za-
cheusza można zobaczyć, jak Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego su-
mienia. W Jego świetle poszerzają się horyzonty ludzkiej egzysten-
cji, zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby. Rodzi się po-
czucie więzi z drugim człowiekiem, świadomość społecznego wy-
miaru człowieka i w konsekwencji poczucie sprawiedliwości. Owo-
cem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i praw-
da (Ef 5, 9), ale także udział w zbawieniu, jak to ukazuje końcowa
część opisu spotkania z Zacheuszem: Jezus rzekł do niego: «Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu (…). Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19, 9–10).13
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12 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek (17 III 2002), 9.



Miłość wspólnotowa

Św. Grzegorz z Nyssy naucza: Jeśli świętym swoim życiem
usuniesz naleciałości, jakie pokrywają i krępują twe serce, na nowo
rozbłyśnie w tobie piękno Boże. Podobnie jak żelazo po usunięciu
rdzy połyskuje i błyszczy w słońcu, tak też człowiek wewnętrzny, któ-
rego Pan nazywa sercem, po usunięciu nieczystości powstałych na
skutek niewłaściwego postępowania odzyska na nowo podobieństwo
do swego wzoru i przyczyny i stanie się dobrym. Albowiem to, co jest
podobne do Dobra, z całą pewnością jest dobre.14 Św. Teofil z An-
tiochii nauczał, że Boga widzą tylko ci, którzy mają otwarte oczy du-
szy. Mogą one jednak zostać zaćmione z powodu grzechów i złych
czynów i wtedy człowiek potrzebuje Lekarza, który nakłuje oczy du-
szy i serca.15

Chrześcijanin musi jednak uznać, że łamanie przykazania mi-
łości, zadawanie ran miłości nie jest tylko jego osobistą sprawą, ale
ma wymiar wspólnotowy, dlatego Kościół jest wspólnotą złożoną
również z grzeszników. Jednostki i społeczności, chlubiące się mia-
nem chrześcijan, dopuszczały się sprzeniewierzeń przeciwko miłości
i nadal popełniają grzechy przeciwko miłości zbawczej zarówno
w wymiarze międzyosobowym, jak i społecznym i międzynarodo-
wym. Jest to bolesna rzeczywistość obecna w historii ludzi i naro-
dów, a także w historii Kościoła. Świadomi swego powołania do mi-
łości na wzór Chrystusa, chrześcijanie wyznają te winy przeciw mi-
łości z pokorą i skruchą, nie przestając równocześnie wierzyć w mi-
łość, która według św. Pawła wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje
(1 Kor 13, 7–8).16

Miłość miłosierna

Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajem-
nicy Krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, któ-
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re jest też rękojmią nadziei. Współczesny człowiek potrzebuje miło-
sierdzia Bożego, dlatego właśnie dzisiaj potrzeba, ażeby Kościół
z wielką mocą głosił orędzie o miłosiernej miłości. Współcześni
chrześcijanie oczekują, żeby Chrystusowe przesłanie o miłości miło-
siernej dotarło zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i god-
ność zdają się zatracać w mysterium iniquitatis. Kościół powinien za-
tem podjąć z nową mocą misję głoszenia orędzia o Bożym miło-
sierdziu, które może wlać w ludzkie serca nadzieję i stać się zarze-
wiem cywilizacji miłości.17

Miłosierdzie potrzebuje świadectwa słowa i czynu, dlatego
orędzie miłosierdzia chrześcijanie muszą głosić nie tylko żarliwym
słowem, ale także gorliwą praktyką miłości.18 Dobry przykład, jak
trzeba działać, aby słowo miłosierdzia przemieniło się w czyn mi-
łości dał Jan Paweł II. Odwołując się do owoców miłosierdzia, jakie
przyniósł Rok Jubileuszowy w postaci pomocy ofiarowanej ludziom
biednym, aby mogli przybyć na Jubileusz, wskazuje na konkretne
dzieło, które mogłoby stanowić owoc i pieczęć jubileuszowego miło-
sierdzia. Wielu pielgrzymów bowiem na różne sposoby złożyło datki
pieniężne, a obok nich także wiele osób prowadzących działalność
gospodarczą ofiarowało hojną pomoc, dzięki której można było za-
pewnić godziwy przebieg wydarzeń jubileuszowych. Gdy pokryte
zostały wydatki, jakie trzeba było ponieść w ciągu roku, pieniądze,
które udało się zaoszczędzić, zostały przeznaczone na cele charyta-
tywne. Jest bowiem ważne, aby tak doniosłe wydarzenie religijne by-
ło jak najdalsze od jakichkolwiek pozorów spekulacji ekonomicz-
nej.19 Dzieło, które zostało zrealizowane, stało się tylko małym stru-
mieniem, zasilającym wielką rzekę chrześcijańskiego miłosierdzia.
Małym, ale istotnym: Jubileusz sprawił, że cały świat patrzył na
Rzym, na Kościół, który przewodzi w miłości,20 i składał swoje ofiary
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Piotrowi. Miłosierdzie, okazane w centrum katolicyzmu, zostało
w ten sposób skierowane na powrót do świata. Jest to znak, który po-
zostanie owocem i żywą pamiątką komunii, jakiej chrześcijanie doś-
wiadczyli w czasie Jubileuszu.21

Miłosierdzie bierze początek z komunii wewnątrzkościelnej,
ale ze swej natury zmierza do posługi powszechnej, skłaniając chrześ-
cijan do podejmowania dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec
każdego człowieka. Jest to dziedzina, która w decydujący sposób
określa kształt życia chrześcijańskiego, styl działalności kościelnej
i treść programów duszpasterskich. Czasy współczesne pokazują, jak
wielkiego poświecenia wymaga miłosierdzie wobec najuboższych.
Dzieła miłości zbawczej powinny mieć początek w kontemplacji
Chrystusa. Spotkanie z Jezusem, zjednoczenie i bliska więź z Nim
sprawiają, że chrześcijanie potrafią Go dostrzegać przede wszystkim
w twarzach tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić: Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; by-
łem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35–36). Te słowa nie są jedynie wez-
waniem do miłosierdzia: zawierają one głęboki sens chrystologiczny,
który ukazuje w pełnym blasku tajemnicę Chrystusa. Te słowa, w nie
mniejszym stopniu niż wierność prawdzie, są probierzem wierności
Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa.22 Miłość zbawcza przemienia
bowiem każdego człowieka indywidualnie, ale też zmienia charakter
wspólnoty Chrystusowej. Nie można bowiem kontemplować oblicza
Chrystusa, którego spotyka się w Kościele, nie potrafiąc kontemplo-
wać Jego oblicza w bliźnich. Powstaje więc pytanie: czy współczes-
ny chrześcijanin jest w stanie oddać cześć Bogu, którego spotyka
i odnajduje w drugim człowieku. Kościół może być tylko wtedy
Chrystusową wspólnotą, jeżeli będzie wierny miłości zbawczej, która
objawia się w każdym człowieku. Kościół, jako Oblubienica Chrys-
tusa, objawia się jednocześnie jako Oblubienica człowieka.
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Działalność charytatywna – ofiara dla bliźniego z miłości

Każdy człowiek przemierza życie po drodze swojego powoła-
nia. Ostatecznym jego celem jest spotkanie z Bogiem w wieczności.
Chrześcijanin ma jednak świadomość, że oprócz wszelkich osobis-
tych wysiłków, aby cierpliwie trwać w miłości, potrzebne mu jest
oparcie w Boga. Bóg wskazuje człowiekowi drogę miłości, której
szczytem jest ofiara z samego siebie, złożona Ojcu dobrowolnie.
Właśnie na tej drodze uczeń Chrystusa uczy się przekraczać siebie
i swoje egoistyczne interesy, aby spotykać się z bliźnimi w miłości.
Jan Paweł II podkreślał, że każdy moment życia jest dobry do tego,
aby doświadczać mocy, jaka płynie z ofiary miłości.23

Kościół nie ogranicza ludzkich praw osobowych, ani też mate-
rialnych. Chrześcijanin potrzebuje obecności w Kościele, ale przede
wszystkim oparcia w Bogu. Oznacza to bowiem, że jego celem os-
tatecznym jest bycie z Bogiem w wieczności, a droga, która go tam
zaprowadzi, wiedzie przez udział we wspólnocie kościelnej, która
otrzymała nakaz głoszenia misterium zbawienia i odnowienia wszyst-
kiego w Chrystusie. Kościół, który otrzymał od Chrystusa tę misję,
troszczy się o całe życie ludzkie, również o życie ziemskie, ale pod
jednym warunkiem, że łączy się ono z powołaniem do życia wiecz-
nego (por. DWCH, Wstęp).24

OBLICZA MIŁOŚCI W CHARYTATYWNEJ POSŁUDZE KOŚCIOŁA

155

24 Misja zbawcza Kościoła jest ściśle związana z jego relacją ze światem. Trzeba
przede wszystkim wyraźnie zaznaczyć, że Kościół „ma cel zbawczy i eschatolo-
giczny, który jedynie w przyszłym świecie może być osiągnięty w pełni” (GS 40).
Dlatego Kościół nie może poświęcać swych siły wyłącznie czy też głównie po-
trzebom i problemom ziemskiego świata. Ukierunkowanie ku przyszłemu światu
ma znaczenie podstawowe. Kościół zdaje sobie sprawę, że otacza go widzialna
rzeczywistość, ale jednocześnie ma świadomość, że powinien się nią zajmować
w perspektywie niewidzialnego królestwa wiecznego, które w tajemniczy sposób
już urzeczywistnia (LG 3). Tę podstawową prawdę wyraża dobrze tradycyjne mot-
to: per visibilia ad invisibilia - poprzez rzeczywistość widzialną do niewidzialnej.
Jan Paweł II, Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem. Katecheza
z 21 VI 1995. 1.

23 Wielki Post stanowi opatrznościową sposobność do duchowego oderwania się od
bogactw materialnych i otwarcia się na Boga, ku któremu chrześcijanin powinien
skierować całe swoje życie, świadom, że nie posiada trwałego mieszkania na tym
świecie: „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Jan Paweł II, Orędzie
na Wielki Post (1997) z 25 X 1996, 3.



Życie ziemskie i życie wieczne łączy miłość. Kościół, który
jest powołany do wypełniania miłością rzeczywistości ziemskiej, jest
całkowicie skoncentrowany na człowieku. Kościół pragnie się przy-
czynić do nawrócenia każdego człowieka, prowadząc w ten sposób
całą ludzkość do otwarcia się na zbawczy plan Boga. Jest to ewan-
geliczne świadectwo miłości Kościoła, któremu towarzyszy działal-
ność charytatywna na rzecz ubogich i najsłabszych. Czyniąc to, nie
zapomina nigdy o pierwszeństwie transcendencji tych rzeczywistości
duchowych, które są pierwocinami wiecznego zbawienia człowie-
ka.25 W ten sposób Kościół okazuje solidarność, która zmierza do
przekroczenia samej siebie, do nabrania specyficznie chrześcijań-
skich wymiarów całkowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojed-
nania.26

W charytatywnej posłudze miłości potrzebna jest postawa za-
troskania się o bliźniego jako o osobę, którą Bóg powierzył naszej
odpowiedzialności.27 Uczniowie Jezusa są wezwani, aby stawać się
bliźnim każdego człowieka, poświęcając szczególną uwagę ubogim,
samotnym, potrzebującym.28 Właśnie poprzez pomoc okazaną czło-
wiekowi głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, choremu, uwię-
zionemu, a także nie narodzonemu dziecku albo starcowi dotknięte-
mu przez cierpienie lub bliskiemu śmierci, chrześcijanie służą Jezu-
sowi.29 Dlatego należy uznać, że do każdego chrześcijanina odnosi
się wezwanie i osąd zawarty w zawsze aktualnych słowach św. Jana
Złotoustego: Chcesz czcić Chrystusa? Nie gardź Nim, gdy ujrzysz Go
nagim. Nie oddawaj Mu czci w świątyni, odzianemu w jedwabie, aby
potem wzgardzić Nim za bramą, gdzie cierpi zimno i nagość.30

KS. EDMUND ROBEK SAC

156

30 Św. Jan Złotousty, In Matthaeum, t. L, 3, PG 58, 508.

29 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25, 40).

28 Por. Łk 10, 29–37.

27 W posłudze miłości chrześcijan powinna ożywiać i wyróżniać troska bliźniego, ja-
ko osobę.

26 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika (30 XII 1987), 40.

25 Jan Paweł II, Ecclesia in Africa. Adhortacja apostolska (14 IX 1995), 139.



Zusammenfassung
Das Leben auf der Erde und das ewige Leben verbindet die Liebe.

Die Kirche, die zur Erfüllung der Liebe in der irdischen Realität benannt ist,
konzentriert sich völlig auf dem Menschen. Sie will einen Beitrag zur Um-
wandlung eines jeden Menschen leisten, und damit die ganze Menschheit auf
den Gottes Plan der Erlösung zu öffnen. Es ist ein Zeugnis der Liebe im
Geiste des Evangeliums, das die wohltätigen Arbeit für die Armen und am
meisten gefährdeten begleitet. In dieser Tätigkeit soll sie das Primat der spi-
rituellen Transzendenz der Dinge, die die Erstlingsgabe des ewigen Heils
des Menschen ist, nicht vergessen. Auf diese Weise wird die Kirche zum
Nachweis der Solidarität, deren Ziel die Überschreitung ihrer selbst willen
und die Annahme der speziell christlichen Dimensionen des gesamten
Selbstlosigkeit, Vergebung und Versöhnung ist.

tł. Bogusław Spurgjasz
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CIERPIENIE CZŁOWIEKA

bp Andrzej F. Dziuba*

Pytania wokół życia, umierania i śmierci człowieka

Drogi ziemskiego pielgrzymowania wpisane są twórczo w hu-
manistyczne znaki trwania wpisane dwoma podstawowymi faktorami
tj., urodzeniem i śmiercią. To pytanie chrześcijańskie oraz ogólno-
ludzkie. Między nim wypełnia się całe praktyczne bogactwo osobo-
wego spełniania się, ale ostatecznie wpisane jest ono jednak w dar
początku i końca, a tego nigdy nie można pominąć. Ten czas zbaw-
czy jest oczywiście niezwykle dynamicznym i zróżnicowanym, jed-
nostkowym i wyrażającym się stosowanie do poszczególnych osób.

1. Odpowiedzialność za życie

Antropologiczna świadomość początków i przemijalności
człowieka na ziemi jest mniej lub bardziej uświadamiana przez ludzi.
Ten znak wpisany jest w różne kultury. Ostatecznie jest to znak
udziału w życiu, jego doświadczeniu i spełnianiu, jego trwaniu w cza-
sie. Niesie ono w sobie, a zwłaszcza w swych przejawach, dynamikę
typową dla rzeczywistości czasowej i zakreślonej granicami. Reflek-
sja nad fenomenem życia wyzwala jednak bogactwo ludzkich myśli,
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postaw, działań czy czasem ich braków. Zadany i dany dar niesiony
jest w odpowiedzialności, która może go rozwinąć i wydoskonalić,
ale z drugiej strony także sprowadzić tylko do fenomenu dalekiego
od godności i wielkości człowieka.

1. 1. Życie darem Stwórcy

W chrześcijańskim rozumieniu życie jest darem Stwórcy dla
człowieka, jest udziałem w Nim samym i Jego mocy. Położenie ak-
centu na określenie dar może powodować jednak niebezpieczeństwo
statycznego rozumienia życia. Tymczasem dar ten jest funkcją pew-
nej misji, zadaniem oraz zobowiązaniem, zwłaszcza wobec siebie
i innych. Życie jako dar jest dynamiczne, jawi się jako pewne po-
wołanie, misja, zadana do realizacji i wypełnienia.

Prawo do życia nie jest więc pierwszym punktem, który należy
uwzględnić w spojrzeniu na nie samo. Nie idzie w tym stwierdzeniu
o pomniejszenie wartości tego prawa czy jego roli w dziejach ludz-
kości. Bardziej natomiast ukazany zostaje dar, kiedy podkreśla się, że
prawo jest następstwem dyspozycji Boga. Bóg jako Źródło i Prawo-
dawca staje wobec człowieka jako fundament jego prawa do życia.
Wręcz jest jego gwarantem i mocą.

Mając na uwadze rozumienie życia jako daru i funkcji określo-
nej przez zewnętrzne dyspozycje, zrozumiałe jest podkreślenie, iż
Bóg nie zamierza dawać życia jako przedmiotu. Byłoby ono wów-
czas jakby oddzielone od godności osoby. Życie jest misją do wypeł-
nienia, przy jednoczesnym dynamizmie praw i obowiązków. Spełnia
ono swoją funkcję właściwie, gdy istnieje między nimi równowaga
życiowa. Nie jest ono dane człowiekowi, aby dysponował nim do-
wolnie, ale zawsze w płaszczyźnie wolności i odpowiedzialności.

Zastrzeżenie to odnosi się do jego celu zakodowanego w po-
wołaniu indywidualnym oraz wspólnotowym. Życie kieruje się osta-
tecznie ku pewnemu celowi, ku któremu człowiek winien sam podą-
żać. Cel ten jest wyznaczony w samym darze życia, natomiast dąże-
nie do niego, jako możliwość realizowana etapami, zostaje zadane do
osiągnięcia. To także szansa rozwoju i doskonałości. Jest ona nace-
chowana wolnością realizacji celów i zadań planu Boga. Tym celem
jest doskonałość osoby według planu Boga, a więc jej pełni.
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Biblijna myśl wskazuje na relację między życiem a jego celem.
Obie rzeczywistości zazębiają się w Bogu jako Źródle i Celu. Dos-
konałość osoby ma być realizowana według planu Tego, który jest
Dawcą życia, a która jest zgodna z rozwojem człowieka. Wszystko to
jest dynamiką zadaną człowiekowi, aby on uczynił z niego szansę
swego wydoskonalenia.

W tym kontekście jako oczywisty jawi się wniosek, że rezyg-
nacja samemu z życia to rezygnacja z celu, nad którym nie panuje
człowiek. Życie w sensie obiektywnym nie zależy od człowieka, choć
zależy w sensie jego natury. Życie i jego cel są w tak ścisłej wew-
nętrznej relacji, że dla ich istnienia i realizacji nie da się ich oddzie-
lić, ich istota wymaga się wzajemnie. Doskonałość jest rzeczywistoś-
cią człowieka, z której nie może zrezygnować. Jest to sfera spełnia-
nia siebie ku pełni swego człowieczeństwa.

1. 2. Dbać o własne życie

Człowiek jest powołany do użytkowania, konsumowania ży-
cia. Dynamizm powołania zostaje ponownie podkreślony ze wskaza-
niem na osobowe zobowiązania, ale ku dobru a nie ku złu. Lecz do-
dać tu trzeba, iż człowiek nie może go niszczyć własnowolnie. Opi-
nia taka jest konsekwencją zwłaszcza twierdzenia, iż życie nie jest
przedmiotem. Obowiązkiem człowieka jest dbanie o własne ciało,
o jego czynności i organa, upatrując w nich istotny element drogi po-
wołania ziemskiego. Istotna troska człowieka o życie realizuje się
bowiem także w sferze fizycznych jego elementów, przez nie i w nich
materializuje się osoba w sensie fizycznym.

Ciało zasługuje zatem na troskę jego użytkowania. Zresztą nie
można siebie sprowadzić tylko do takiej roli. Wymowne jest współ-
czesne podniesienie wartości ciała. Chodzi tu nie tylko o funkcjono-
wanie fizjologiczne, lecz bardziej o odpowiedzialną aktywność czło-
wieka, która należy do jego istoty w procesie rozwoju. Obowiązkiem
jego jest także czynić wszelkie wysiłki dla osiągnięcia Boga. Jest to
zwrócenie uwagi na chrześcijański składnik życia jako daru i funkcji;
coś, co jest dane i żyjące, przyjęte stwórczo.

Mówiąc bardziej szczegółowo, obowiązek ten wymaga wyrze-
czenia się rzeczy, które są dobrymi same w sobie. Jest to echo wypo-
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wiedzi św. Pawła, który dla zbawienia zalecał wyrzeczenie się nie-
kiedy rzeczy dozwolonych, tym samym nie kwestionował ich obiek-
tywnych wartości przedmiotowych. Cel wyższy musi w tym przy-
padku (dążenie do Boga) wysunąć się na czoło. Idąc dalej trzeba do-
dać, iż wymaga on niekiedy poświęcenia zdrowia i życia dla wartości
wyższych. Zatem są wartości, które przewyższają najwyższe wartoś-
ci indywidualne, jak zdrowie i życie, choć takimi one nadal pozostają
w sensie obiektywnym.

Podobnie troska o zdrowie i życie musi uwzględniać pewną
proporcję względem wyższych dóbr, które mogą wchodzić w grę. To
ogólne stwierdzenie ideowe mówi niewiele współczesnemu człowie-
kowi. Stąd wspomniane wyżej troski muszą być umieszczone w kon-
tekście konkretnych warunków egzystencji człowieka. Obok przed-
miotu i celu nie można i o nich zapomnieć. Nie zostaje tu wprowa-
dzona etyka sytuacyjna, ale raczej realizm egzystencji człowieka
współczesnego, jako jednostki i jako społeczności. Bogactwo wieloś-
ci sfer i odniesień niesie w sobie dynamikę zróżnicowań postaw i za-
chowań.

1. 3. Nie można dysponować życiem innych

Po ogólnych uwagach na temat chrześcijańskiego znaczenia ży-
cia warto poddać krótkiej analizie zagadnienie dysponowania cu-
dzym życiem, a dalej i ciałem Człowiek jest użytkownikiem daru ży-
cia, danym nie jako przedmiot, nie może zatem nim w pełni swobod-
nie dysponować. To swoiste ograniczenie wydoskonala odpowiedzial-
ność i wolność osoby. Logiczną konsekwencją jest więc stwierdze-
nie, iż nie można dysponować tym bardziej życiem cudzym. Zasada
ta jest bardzo powszechna i nie budzi większego sprzeciwu w jej
ogólnych teoretycznych założeniach, zwłaszcza gdy widzi się własne
niebezpieczeństwa i zagrożenia. Natomiast praktyka nasuwa bardzo
wiele wątpliwości i problemów (np.eutanazja, przeszczepy, reanima-
cja, środki lecznicze itp.).

W praktycznej aplikacji wspomniana wyżej zasada oznacza
najpierw, iż człowiek chory nie może stać się przedmiotem decyzji,
których nie podejmuje samodzielnie, zwłaszcza, kiedy nie jest w sta-
nie podjąć decyzji, z jakimi nie mógłby się zgodzić. Trudno mu na-
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wet czasem domyślnie przypisać pewne decyzje. Jego wolność decyz-
ji musi być uszanowana na każdym etapie życia. Tym bardziej nie
ma żadnych podstaw, aby w momencie choroby pozbawić go tego
prawa. Specjalnym problemem jest sprawa dzieci czy chorych lub
w ekstremalnych stanach zagrożenia życia i zdrowia, którzy nie są
w stanie wyrazić swej wolnej decyzji i odpowiedzialności.

1. 4. Prawa człowieka chorego

W każdej sytuacji konieczne jest respektowanie ogólnych za-
sad etyki odnoszących się do człowieka chorego. Nie zawiesza to bo-
wiem jego stanu czy czynności osobowych, choć realnie są one trud-
ne do spełnienia. Można wnioskować, iż istnieje potrzeba bezpośred-
niej lub przynajmniej pośredniej orientacji w zakresie decyzji chore-
go w danych sytuacjach, a w tym kontekście mieści się szeroka sfera
jego zgody moralnej czy prawnej w kontekście choroby, cierpienia
czy wręcz umierania.

Odpowiedzialność za życie poszczególnego człowieka spoczy-
wa przede wszystkim na samej osobie; nikt nie może jej zabrać tego
uprawnienia. Osoba, główny czynnik odpowiedzialny za własne ży-
cie, winna być centrum wszelkiej wspólnotowej świadomości spo-
łecznej wszystkich jej uczestników. Docenienie wymiaru społeczne-
go człowieka zawsze będzie wracać do fenomenu osoby. Istotne jest
zatem podkreślenie podstawowego znamienia człowieczeństwa, ja-
kim jest bycie osobą.

Inne czynniki, istotne we wspólnocie, nie zostają zniszczone
czy niedocenione w kontekście osoby, muszą jednak z konieczności
być po to, aby jej pomagać, a nie aby ją zastąpić. Pomocniczy cha-
rakter innych czynników przyczynia się ostatecznie do pełniejszego
rozwoju osoby w jej wszelkich bogactwach form realizacji.

1. 5. Rola lekarza w rodziny

Wyżej przytoczone uwagi mogą powodować pewne niezrozu-
mienie i wydawać się nie w pełni adekwatne do sytuacji, jeśli po-
minie się ważną zasadę, przyznającą szczególne prawo lekarzowi
i członkom rodziny w stosunku do chorego. Miłość rodzinna i deon-
tologiczną jawią się tu z wielorakim zobowiązaniem, zwłaszcza etycz-
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nym, wobec chorego, a także i zdrowia oraz życia konkretnej osoby.
Te dwie grupy są najbardziej związane z człowiekiem chorym, a jed-
nocześnie najbardziej narażone, gdy idzie o całą sferę naruszania wol-
ności decyzji i uprawnień chorego.

Czynna rola decyzyjna lekarza czy rodziny jest aktualna tylko
w określonych okolicznościach. Nie są oni kompetentni do podejmo-
wania decyzji w imię chorego w każdej sytuacji. Podejmują oni ją
w zastępstwie niezdolnego z różnych powodów do samodzielnego
decydowania o sobie samym. Idzie w tym kontekście naturalnie tylko
o decyzje dotyczące pielęgnacji i leczenia, które należy zastosować.

Kwestia dysponowania życiem cudzym, co może doprowadzić
do pozbawienia życia pacjenta, przede wszystkim dotyczy lekarza
i rodziny. Są oni w szczególny sposób objęci nakazem troski o życie
oraz zakazem pozbawiania go lub udziału w tym dziele. Zakaz ten
jest istotny zwłaszcza we współczesnych czasach akcentujących
współcześnie i litość w chorobie i bólu, które mogą prowadzić do
prób czy faktycznej ulgi poprzez zabójstwo lub eutanazję. Będzie to
zawsze, w tych przypadkach, naruszenie prawa do życia, a więc do-
puszczenie się ciężkiej kwalifikacji moralnej w sensie negatywnym.

1. 6. Życie jest nienaruszalne

Ogólne, schematyczne przypomnienie, zasady odnoszące się
do kwestii życia i jego ochrony są fundamentalne dla problematyki
człowieka. Zarysowany obraz życia oraz jego nienaruszalność są sto-
sunkowo łatwe do akceptacji przez ludzi wiary, chrześcijan oraz in-
nych dostrzegających jego wartość, także ze względów kulturowych.
Oczywiście nie można ukryć trudności, jakie w nadaniu znaczenia
życiu i śmierci mają ci, którzy nie uczestniczą w wierze chrześcijań-
skiej. Trudności mogą jawić się także u tych, którzy nie są przekona-
ni o życiu poza życiem ziemskim. Choć uczestniczą oni także w fak-
cie życia i śmieci, mają one dla nich często inne znaczenie, inny wy-
miar czy sens. Zatem argumentacja musi być często zupełnie inna,
uwzględniająca całokształt czynników widzenia człowieka i świata,
aby ochrona życia osobistego i cudzego była faktycznie skuteczna.

Ostatecznie jednak, po głębszej analizie, we wszystkich posta-
wach chodzi o obronę najbardziej elementarnych praw osoby ludz-
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kiej, a wśród nich jest, życie i zdrowie. W tym względzie zasadniczo
wszyscy są zgodni, tylko argumentację stosuje się nieco odmienną.
Co więcej, nie ma w tej sprawie miejsca na żaden kompromis, on bo-
wiem jest zawsze początkiem, drogi trudnej do przewidzenia. Kon-
sekwencja i bezwzględna walka w obronie życia jest konieczna,
zwłaszcza gdy prawa te zakwestionowane są na płaszczyźnie poli-
tycznej i ustawodawczej.

Najcenniejszym argumentem, przekonującym o potrzebie sza-
nowania własnego i cudzego życia dla tych, którzy uważają, że nie
wszytko kończy się wraz ze śmiercią, jest wykazanie skutków, jakie
pociąga za sobą w społeczeństwie brak bezkompromisowości w za-
kresie ochrony życia. Są to realia, które w konsekwencji stawiają
fundament pod zachowanie całości układu wzajemnych relacji mię-
dzyludzkich. Zwrócenie uwagi na skutki jest argumentem dość spe-
cyficznym, choć tu szczególnie przekonującym. Skutki te w konsek-
wencji mogą dotyczyć i tych, którzy bezpośrednio popierają brak
szacunku dla życia ludzkiego. Świadomość osobistego doświadcze-
nia zagrożenia życia, poprzez negowanie go u innych, czasem wraca
w tragicznych konsekwencjach.

Życie jawi się, oczywiście w rozumieniu chrześcijańskim, jak
dar Boży o charakterze pewnej misji i funkcji. Człowiek ma nim się
posługiwać w drodze do doskonałości osoby na wzór planu Boga.
Wynikający stąd szacunek dla życia dotyczy wszystkich ludzi. Na
tym tle jawi się szczegółowe prawo osoby do życia i jego ochrony na
każdym etapie jego trwania.

2. Człowiek wobec swego cierpienia

Człowiek w drodze ziemskiego doświadczenia nie jest wolny
od słabości fizycznych czy psychicznych. Są one wielorakiego ro-
dzaju i niosą trudności odnoszące się szczególnie do jego czasowego
wymiaru. Bez wątpienia, trudnym fenomenem jest cierpienie i ból,
które zdają się być wpisane w naturę człowieka. Jak ich zaakcepto-
wanie nie oznacza podporządkowania, ale to oparcie się na pełni ob-
razu osoby nie może być obojętne wobec napięcia spotkania elemen-
tów fizycznych, duchowych i psychicznych. Cierpienie czy ból po-
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zostają elementami towarzyszącymi człowiekowi, ale zawsze podpo-
rządkowanymi jego wolności i godności.

2. 1. Nie chodzi o masochizm

Ani cierpienie, ani ból chorego nie są celami samymi w sobie.
Swoisty masochizm czy kult ich w życiu człowieka świadczy o ich
niepoprawnym usytuowaniu w godności osoby, choć dotyczącej cho-
roby i umieralności. Byłoby wręcz swoistym nonsensem, przynaj-
mniej takie jest odczucie większości ludzkości, upatrywać w nich ce-
le same w sobie. Natura ludzka skoncentrowana na życiu i trosce o nie,
wręcz obawia się cierpienia i bólu, a ta obawa jest jeszcze bardziej
wzmocniona świadomością, iż człowiek jest osobą rozumną i wolną.

Cierpienie i ból nie mogą być same dla siebie uzasadnieniem.
Nie ma bowiem w nich wystarczających czynników bytowych, które
by pozwalały na widzenie w nich elementów konstytutywnych na-
tury ludzkiej. Tym bardziej problem ten staje się złożony, gdy weź-
mie się pod uwagę fakt, iż panuje niepewność co do składników bó-
lu. Różne dyscypliny dostarczają zmiennych elementów, zwłaszcza
gdy widzi się bogactwo osobowych reakcji człowieka.

2. 2. Miłość i oczyszczenie

Cierpienie – temat podejmowany w ascezie chrześcijańskiej –
w oczach chrześcijanina posiada wartość tylko ze względu na miłość,
która się w nim wyraża. Jawi się tu ono jako postaw człowieka i nie
jest zawsze związane ze sferą fizyczną, choć i ją obejmuje. Idzie tu
jednak nie o samo fizyczne odczuwanie cierpienia, ale o jego wymiar
osobowy, a więc ludzki, jedyny w całym stworzeniu. Taki obraz poz-
wala w zupełnie inny sposób przeżywać je i akceptować, ponieważ
ma w sobie bogactwo najwyższego stopnia akceptacji twórczej oso-
by.

Miłość stanowiąc środowisko dla cierpienia pozwala na prze-
życie go dla dobra człowieka. Tylko w takim środowisku zostaje ono
wydoskonalone, mimo swego realizmu zła. Nie jest ono wrogiem
człowieka, lecz bardziej pomocą w realizacji powołania. Oczywiście,
takie stanowiska jest możliwe przy całej głębi rozumienia wizji oso-
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by i konsekwencji tego faktu dla realizmu jej przejawów, do których
zalicza się m.in. choroba, ból i cierpienie.

Cierpienie posiada wartość ze względu na oczyszczające skut-
ki, które winno przynosić. Uświadamia ono realizm człowieka, ale
go nie poniża. Pojęte jest jako swoisty katalizator oczyszczania, głów-
nie w sferze życia duchowego i wewnętrznego. Walor twórczy wy-
maga jednak mocy i darów, i nie jest tylko mechanicznym zachowa-
niem. Nie można tu mieć na myśli tylko sfery czysto religijnej, bo-
wiem jego rola jest szersza w całości cielesnej egzystencji człowieka.

Pozytywna ocena cierpienia może się wydawać przeszkodą
wobec jego złych skutków. Może ono, w wyjątkowych przypadkach,
stać się okazją do grzechu i działań niegodnych człowieka. Mając
m.in. to na uwadze, warto pamiętać, że zbyt intensywne cierpienie
może zakłócić opanowanie duchowe. Ta równowaga bywa naruszo-
na, gdyż człowiek otwarty jest ku życiu, a nie ku cierpieniu. Duch zda-
je się rozumieć to, ale ciało ma także swe osobowe prawa. Zatem na-
leży pamiętać o wpływie cierpienia na struktury fizyczne i duchowe.

2. 3. Przynosić ulgę

Można stwierdzić, że nie każde cierpienie i każdy ból są do
zniesienia za wszelką cenę, albo że każdy człowiek musi w duchu
stoickim odrzucać wszelką ulgę lub uspokojenie. To pytanie o łago-
dzenie tych doświadczeń, granic, zasady stosowania różnych środ-
ków, które podlegają kwalifikacjom moralnym. Słabość człowieka
łączy się z dużymi możliwościami odporności duchowej i fizycznej
na cierpienie. To jest natura ubogacona mocami ducha, które wydają
owoce walki z cierpieniem. Do dyspozycji staje tu także nauka
z wszystkimi godnymi możliwościami. Stoicyzm zaś nie może być
regułą odpowiednią. Jest to wręcz zubożenie idei odniesionej do
człowieka. Stoicyzm może być szkodliwy i to w życiu człowieka
cierpiącego.

Cierpienie i ból przyjęte i zaakceptowane, a częściej istniejące
wbrew woli człowieka, posiadają określone skutki. Trudno sądzić, iż
są one obojętne wobec ludzkich postaw. Warto mieć na względzie
fakt, iż odporność na cierpienie jest różna u różnych ludzi. Jest to
wskaźnik dynamizmu specyfiki osobowej. Trzeba tu jeszcze dodać,
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iż odporność ta jest zmienna w zależności od wielu czynników (np.
wiek, płeć, czas, miejsce).

2. 4. Pomoc służby zdrowia

Mając na uwadze wyżej wspomniane skutki, do obowiązków
służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek należy rozpatrzenie skutków
cierpienia i bólu na stan pacjenta. W tym stanie człowiek jest powo-
łany do rozwoju swego człowieczeństwa. Wymieniona tu grupa lu-
dzi, jako zespół na płaszczyźnie medycznej, pozostaje w relacji do
chorego. Zlecone jej zadania wynikają z realizowanego powołania do
służenia innym, tak w zakresie ciała jak i ducha. Służba zdrowia nie
może zwracać uwagi tylko na sferę fizyczną pacjenta. Jest to podsta-
wowy błąd w widzeniu relacji międzyludzkich, a zwłaszcza stosunku
wobec człowieka cierpiącego, który niekiedy w formie ograniczonej
czy mało czytelnej jest w stanie odpowiedzieć.

Szczególna rola wobec cierpienia i bólu przypada kapelanowi
szpitalnemu, który winien współdziałać z obsługą medyczną. Posłu-
ga religijna w tym stanie, wspieranie w tej drodze doświadczeń, jest
wyzwaniem do zrozumienia siebie, jako człowieka dotkniętego cier-
pieniem. Wzajemna konsultacja pozwala na kompleksową ocenę
wpływu cierpienia i bólu na życia człowieka. Cierpienie nie może
być sprowadzone do odczucia fizycznego. Co więcej, jest ono, mimo
różnorodności, równającym ludzi w ich godności osobowej.

Człowiek chory jest szczególnie wrażliwy na wszelkie przeja-
wy bólu czy innych dolegliwości. Co więcej, ma prawo do takiego
ich obrazu, i to w niczym mu nie ujmuje jego wielkości. Te doświad-
czenia wskazują na wrażliwość i podatność na wpływy cierpienia.
W tym środowisku ludzie mają różne postawy wobec własnego cier-
pienia.

Skutki cierpienia i bólu nakładają na służbę zdrowia obowią-
zek wyciągnięcia wniosków co do stosowania takiej lub innej terapii.
Niezbędne jest tu rozeznanie sytuacji i potrzeb pacjenta, który nie
może być skazany na znoszenie cierpień. Tylko traktując pacjenta jak
osobę, można znaleźć środki pomagające mu znieść chorobę i zwią-
zane z nią dolegliwości.
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2. 5. Leczyć całego człowieka

Niestety, w medycynie często pamięta się tylko o sferze fi-
zycznej pacjenta, o wpływie na niego bólu i cierpienia. Zapomina się
natomiast, że człowiek stanowi on całość, której nie da się podzielić,
wyłączając funkcjonowanie pewnych elementów. Zawsze pozostaje
on osobą fizyczno-duchową. Nie może być inny, w przeciwnym ra-
zie byłoby to zaprzeczeniem jego integralności. Jako taki zmaga się
on ze swym bólem i cierpieniem i takim chce być traktowany.

Na szczęście współczesna terapia coraz częściej nie zadowala
się tylko oceną medyczną skutków cierpienia, ale zasięga zdania ka-
pelana i innych osób towarzyszących choremu. Wszyscy są odpowie-
dzialni za relacje z cierpiącym i powinni ściśle ze sobą współpraco-
wać. Tymczasem obok tych wielorakich czynników, z medycznym
na czele, jest jeszcze jeden, najbardziej kompetentny, znaczący i
ważny, mianowicie sam pacjent. Nie można zatem pomijać jego opi-
nii, odczuć i reakcji związanych z aktualnym jego stanem.

Należy zatem wysłuchać cierpliwie zwierzeń chorego, zdać so-
bie sprawę z jego cierpień. Postawa szacunku wobec jego doświad-
czeń jest znakiem takiej samej postawy leczącego wobec siebie sa-
mego. Słusznie należy tu położyć akcent na cierpliwość, ludzką cno-
tę, jakże często wystawianą na prośbę denerwującymi niekiedy za-
chowaniami chorego. Słowo to wyszło nieco z mody, tym bardziej,
że znane są trudności etyczne służby zdrowia, nie mówiąc o ozna-
kach zrutynizowania i spowszednienia czy kierowania się stereotypami.

Wsłuchanie się w cierpienia chorego, to szansa ich rozumienia,
w wypadku konkretnego człowieka, które ich doświadcza, czasem
w najgłębszych sferach człowieczeństwa. Wiadomo, że sam chory
może przed je osądzić. On czuje się ciałem i duchem, w pełni siebie
jako osoby, jako instynkt psychofizycznej i duchowej. Dopuszczenie
go do głosu, to tak niewiele, a jednocześnie jest to tak istotne w wy-
padku cierpienia i bólu, których on doświadcza, oraz terapii, którą się
stosuje. Już sama możliwość wyartykułowania siebie, również
w cierpieniu, jest znakiem spełniania bogactwa swojej wielkości.

Wypowiedzi chorego mogą skłaniać lekarza do opinii, że brak
mu wytrzymałości i że nie może on znieść więcej cierpienia i bólu.
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Ostatecznie jednak cierpi konkretny człowiek, a drugi staje tylko przy
nim, z bogactwem więzi fachowych czy ludzkich. Chory po prostu,
doświadczając bólu, często się go boi. Ma jednak do tego prawo, i to
nie umniejsza go w jego godności. Tymczasem lekarz sądzi, że pac-
jent jest mało odporny. Taka opinia wypowiadana publicznie, gdy
dociera do chorego, może wzmagać przeżywane doświadczenie.

Mając na względzie różnice w ocenie stanowiska konkretnych
ludzi wobec bólu czy cierpienia, trzeba pamiętać, że wybór takiej
postawy należy do chorego. Ewentualne wsparcie w tym względzie
nie może naruszać jego praw i musi mieścić się w ramach uprawnio-
nych zobowiązań drugiej strony. Jego wolność musi być uszanowana
także gdy idzie o dotyczące go ból i cierpienie oraz ich skutki.

2. 6. Wspólnota chorych i tych, którzy leczą

Cierpienie i ból są wpisane w ludzką naturę, choć ich manifes-
tacja przybiera indywidualne formy. Doświadcza ich konkretna oso-
ba, która nie może być widziana anonimowo czy tylko jako cząstka
dynamiki świata, podobna do innych stworzeń. Także w nich ujaw-
nia się bogactwo i wielorakość specyfiki osoby. Cierpi człowiek, a nie
określona, żywa istota fizyczna. Tu uogólnienia czy schematy nie
wytrzymują próby rzeczywistości i są jej zaprzeczeniem, negacją czy
wręcz świadczą o błędnym pojmowaniu osoby.

Czy to wszystko nie zobowiązuje tak człowieka cierpiącego,
jak i całego otoczenia? To jest środowisko spotkania, związane z oso-
bowymi postawami wobec bólu i cierpienia. Zobowiązanie do twór-
czego odczytywania, a następnie przeżywania tych doświadczeń win-
no być drogą ku osiągnięciu pełni przez wszystkich uczestników tego
miejsca i czasu.

3. Człowiek znaczony śmiercią

Dar życia i świadomy udział w jego tworzeniu oraz trwaniu
znaczone są wymiarami czasowości i przemijalności. Tu staje m.in.
fenomen śmierci, radykalnego znaku czasowości, który wpisany zos-
tał w życie, także człowieka. Natura jakby zazdrośnie strzeże swoich
praw. Mimo wyniesienia osoby ludzkiej niesie ona w sobie znamię
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ziemskiego finału, tj. śmierci. Jest ona jeszcze bardziej wyzywającą
jeśli połączona jest z niemocą, słabością czy niedoskonałością. Śmierć
jest w życiu człowieka, jest jego cząstka, ale i zobowiązaniem.

3. 1. Śmierć ku świętości

Śmierć człowieka, w znaczeniu chrześcijańskim, jest przerwa-
niem jego egzystencji w ciele. To do pewnego stopnia szokujący fakt,
ale będący poprawnym odczytaniem własnej kondycji fizycznej. Dla
niektórych jawi się to także jako dramatyczny koniec, tragizm ludz-
kiej egzystencji. Jest to zakończenie realizacji powołania, jedynej sy-
tuacji twórczej, jakim był życie w ciele. Ten wymiar poddany zostaje
fizycznym prawom natury, które ukazują początek i koniec istnienia
ziemskiego, ale zarazem i jego wartość ponadczasową.

Śmierć człowieka kładzie kres tej fazie jego powołania, jakim
jest dążenie do doskonałości w czasie. Znaczenie wydoskonalania się
winno przybrać charakter ontyczny, gdyż w przeciwnym razie nie
będzie mieć odniesienia istotowego, a dalej i egzystencjalnego. Jako
osobie wolnej, odpowiedzialnej i powołanej towarzyszy ona mu zaw-
sze, choć osiąga swój stan w zróżnicowanym stopniu, a niekiedy
przybiera nawet formy jego zaprzeczenia.

Doskonałość tę należy rozumieć w sensie szerokim. Choć nie
może ona obrócić się przeciw godności i naturze powołania człowie-
ka. Może przybrać formę perfekcjonizmu, dającego zadowolenie oso-
bowe w sferze wewnętrzno-duchowej, nie tylko zresztą religijnej.
Zresztą bez tych elementów trudno mówić o pełni człowieka w jego
istocie i rozwoju.

Dla chrześcijanina chwila śmierci to moment połączenia
z Chrystusem, pełnią życia, we wszelkich jego wymiarach. Zakłada
to realizację spotkania już w trakcie życia ludzkiego w ciele. Nie jest
ono bowiem automatycznym działaniem, pewną konsekwencją nie-
zależną od osobowych postaw. Człowiek życiem dąży ku Chrystuso-
wi, poprzez bramę śmierci.
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3. 2. Nadzieje życia w Chrystusie

Czy jednak w takiej wizji nie można odczuć starożytnych ele-
mentów duchowości, wskazujących na pragnienie połączenia się
z Chrystusem za wszelką cenę, za cenę śmierci, zniszczenia ciała?
Wszystko co ziemskie było widziane, jako znak niewoli, obciążenia
z którego trzeba się uwolnić, ale pełnią doskonałego życia człowie-
czego. Nie idzie to jednak o opinie przeciw ascezie czy świętości.

Chrześcijańska wizja śmierci, przynajmniej tak się wydaje, jest
bardziej pozytywna i realna do akceptacji także przez niechrześcijan.
Można dostrzec, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, wskazane jest
pojęcie religijne i chrystologiczne śmierci. Zyskuje ono uznanie, tak-
że poza motywami religijnymi, stając się komunikatywnym w sensie
ogólnoludzkim.

Zwrócenie uwagi na dzieło Chrystusa, dopełniające się w Jego
śmierci, kieruje ku zmartwychwstaniu. Zresztą są to walory uzupeł-
niające się, w sensie ponadnaturalnym, ale ciągle ludzkim. Życie
wieczne to jedność z Chrystusem, życiem i mocą ku życiu, które prze-
kracza fizyczne granice natury. Prawda ta jest oparta na rzeczywis-
tości Chrystus i Jego Objawieniu.

Wyżej wspomnianym myślom o śmierci towarzyszy żywe po-
czucie przypadkowości egzystencji cielesnej. Fakt ten nie może de-
precjonować tego elementu, gdyż należy on do istoty człowieka.
W nim się on manifestuje w czasie ziemskiego życia. Bez wątpienia,
w kontekście życia wiecznego, życie na ziemi choć jest krótkie jest
jednak brzemienne ku wieczności.

3. 3. Spełnienie powołania nadziei

Wszystko to nie daje jednak podstaw, aby zaprzestać aktyw-
ności na drodze powołania. Tylko tu może ono być spełnione ku dos-
konałości. Trudno życie człowieka nazwać przypadkowym, zwłasz-
cza w kontekście wiecznej jedności z Chrystusem oraz osobistej
doskonałości. Jest to tym bardziej oczywiste, gdy ma się świadomość
wcielenia, Jego dzieła spełnionego w ciele. Gdzie pozostałby w prze-
ciwnym razie realizm tej misji pielgrzymowania i funkcji daru życia?
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W chrześcijaństwie moment ostatecznego połączenia z Chrys-
tusem musi być rozważany w kontekście powiązań między śmiercią
z dolą grzeszników. Wszystko ma ostatecznie wymiar zbawczy. Re-
lacja wewnętrzna tych dwóch rzeczywistości jest wyznacznikiem
świadomości życia chrześcijańskiego. Jest czynnikiem, który musi
być brany pod uwagę w specyfice realizacji powołania, zwłaszcza je-
go form indywidualnych.

Tak w życiu jak i w śmierci wierzący należą do Pana, przypo-
mina św. Paweł, co jest szansą ku pełni rozwoju. Przypomnienie to
daje pełniejszy obraz życia cielesnego człowieka wiary. Zresztą nie
może on być wręcz inny, mając na względzie realizm człowieka.
Doskonałość, według planu Bożego, pozostaje jako żywe zadanie
osobowo. To droga i bogactwo oraz zadanie w bogactwach życia
przepełnionych łaską.

Podkreślając sens uwag wypływających z chrześcijańskiej na-
uki o śmierci trzeba przypomnieć, iż są one cenne w pracy z ludźmi
chorymi oraz umierającymi. Stanowią oni bogaty realizm życia oso-
bowego w odniesieniach społecznych. Nie można tu ograniczyć się
do wysiłku nauk, zwłaszcza medycznych, aby moment śmierci odsu-
nąć jak najdalej. Działania te nie mogą być negacją samego faktu
śmierci, jako etapu życia. Śmierć pozostaje nieodparty towarzyszem
i częścią życia człowieka. Jej obecność, czasem wręcz brutalna
i „nieludzka” w niczym nie narusza godności człowieka i pełni jego
praw. Jeśli tak można powiedzieć, jest ona wręcz jego prawem,
tkwiącym w naturze, ale nie w osobowych decyzjach.

Dla chrześcijanina fakt rozeznawania śmierci musi mieć wpływ
na życie duchowe. Świadomość konieczności śmierci pozwala na
skupienie większej uwagi na byciu osobą, a więc człowiekiem wol-
nym w podejmowaniu decyzji w życiu doczesnym. To winno być
szczególnie owocne spotkanie wymiarów fizycznych i duchowych
w osobowym pielgrzymowaniu, które mieści w sobie fakt śmierci.

3.4. Eschatologia

W kontekście chrześcijańskiego znaczenia śmierci ważnym jest
wskazanie na prawa do godnej śmierci i umierania. To jest upomi-
nanie się o respektowanie praw ludzkich. Śmierć nie zależy bowiem
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od kultury, ideologii czy rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości
człowieka. Prawo to wreszcie ma swe odniesienie do umierającego
i tych, którzy pozostają.

Istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na to jak wielkie posiada
znaczenie dla człowieka odejście z tego świata w integralności oso-
bowej. Przecież umieranie jest tylko drogą i mimo że nie dotyczy je-
go całego to jednak staje on tu jako osoba, z bogactwem sfer życio-
wych. Integralność ta oznacza bycie osobą również w momencie
śmierci, a może nawet wymaga szczególnego skoncentrowania czło-
wieczeństwa, jakby jego wyjątkowej intensywności.

W procesie umierania istotne są stosunki, jakie utrzymuje
umierający ze środowiskiem, na przykład rodzinnym. Nie powinien
on być z nich wyłączony, należy bowiem do żyjących, więcej więzy
te są pomocne w tym etapie życia. Relacje te prawie całkowicie za-
ginęły w społeczeństwach technicznych i rozumiane są niekiedy jako
zacofanie. Mimo takiego odczucia, człowiek zachowuje do nich pra-
wo, tj. aby być z i w rodzinie, choć może nie zawsze fizycznie. Umie-
ranie go z niej nie wyłącza. Więcej, chce on w ostatnich chwilach ży-
cia ziemskiego odczuć wspólnotę ze środowiskiem, które opuszcza.

Najistotniejsza jest wspólnota rodzinna, a więc wspólnota ży-
cia, a często i pracy. Jedność tworzonych doświadczeń i ich owoc-
ności materialnej, a zwłaszcza duchowej. Warto przypomnieć, że
wśród ludów mniej rozwiniętych technicznie, bliższych naturze ludz-
kiej, umierający jest otoczony w tym momencie rodziną. To jej obo-
wiązek a zarazem i prawo, wynikające m.in. z więzów krwi i życia.
Jest to przejaw trwającej nadal wspólnoty i element kultury, który
dostrzega w człowieku umierającym nie jakiś zużyty przedmiot.
Umierający, jako osoba trwa w życiu, a to rodzi zobowiązania innych
z tytułu prawa, a zwłaszcza miłości.

Trzeba powiedzieć, iż człowiek odczuwa potrzebę i ma prawo
do prawnego i nacechowanego miłością otoczenia. Nie ma w fakcie
umierania podstaw prawnych innych działań. Specyficzne potrzeby
wymagają wyjścia im naprzeciw. Jeszcze bardziej oczywiste są ludz-
kie relacje i spotkania. Jest zatem tutaj swoiste oskarżenia tych, któ-
rzy łamią to prawo czy to dotyczy samej rodziny czy też otoczenia,
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które uniemożliwia lub utrudnia taki kontakt członkom rodziny lub
innym osobom bliskim. Restrykcje w tym względzie, są często kwes-
tią niezrozumienia lub złej woli w pozytywnym zaakceptowaniu sta-
nu człowieka umierającego.

Realizm umierania i śmierci nie zaprzecza konieczności doko-
nywania zabiegów wymagających całkowitego odizolowania pacjen-
ta. Nie jest to jednak element odrzucenia osoby tylko wymóg terapii
czy leczenia. Często procesy te muszą być, przynajmniej jakiś czas,
prowadzone w izolacji. Towarzyszenie choremu okazuje się zazwy-
czaj niezwykle istotnym elementem tego procesu, także gdy jest on
ukierunkowany ku umieraniu i śmierci.

Niezależnie od wyjątkowych sytuacji idzie tu o samo prawo do
umierania po ludzku i godnie. To ogólne oczekiwanie ma zawsze
aplikacje osobowe i nie jest abstrakcyjne. Prawo to osadza się na fak-
cie bycia osobą, i to jest wystarczającym argumentem, dowodem czy
przesłanką. Oczywiście, jest ona otwarta na spełnianie się, w określo-
nym środowisku, je tworzy i ma naturę społeczną. Prawo do umiera-
nia po ludzku i z godnością zawiera ten właśnie wymiar społeczny,
to jest prawo do otoczenia w chwili umierania i śmierci. Nie jest
możliwe, by ten fenomen stał się zamkniętym i wyłączonym z re-
aliów ludzkiej natury.

Towarzyszące człowiekowi śmierć i umieranie są na stałe wpi-
sane w jego ziemską kondycję. Nie oznacza to automatycznego zam-
knięcia ludzkich możliwości, nadziei i aspiracji jego godności. Jest
jednak wyzwaniem ku pełni człowieczeństwa, które nie będzie wolne
od jego natury czasowej, która zakłada udział w darze życia ziem-
skiego. Spotkanie, trwanie i przemijanie uświadamiają specyfikę czło-
wieka. Jego bogactwo potrzebuje jakby pełni, której wyrazem jest
trwałość i podobieństwo do Boga w spełniającym się życiu.
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Zusammenfassung
Der Tod und das Sterben im menschlichen Leben sind dauerhaft in

seinen weltlichen Zustand eingeschrieben. Dies bedeutet nicht, die auto-
matische Schließung der menschlichen Möglichkeiten, der Hoffnung und
der Erwartungen seiner Würde. Allerdings ist es eine Herausforderung für
die vollständige Menschlichkeit, der nicht frei von seiner vorübergehenden
Natur ist, was bedeutet die Teilnahme an dem Geschenk des Lebens auf der
Erde. Die Begegnung, Lebensdauer und Vergänglichkeit unterstreichen die
Eigenart des Menschen. Sein Reichtum benötigt die Vollkommenheit, derer
Ausdruck die Beständigkeit und die Änlichkeit mit Gott bei der Erfüllung
im Leben ist.

tł. Bogusław Spurgjasz
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Błażej Szostek*

Żałoba jako przestrzeń działania zespołu hospicyjnego

Śmierć bliskiej osoby wywołuje poczucie wielkiej straty, pust-
ki, smutku, żalu, rozpaczy. Członkowie rodziny, którzy musieli po-
żegnać bliską osobę, muszą zaakceptować zmianę, muszą się z tym
pogodzić, przystosować się do nowej sytuacji i nowych warunków
swojej egzystencji. Jest to bardzo przykre doświadczenie i takim jest
postrzegane. Młody człowiek zapytany o to, co wydaje mu się najbar-
dziej przerażające, właśnie śmierć bliskiej osoby wymienia na pierw-
szym miejscu. Jest to poniekąd zrozumiałe. Śmierć własna, jakkol-
wiek uświadomiona jest zjawiskiem abstrakcyjnym. Natomiast śmierć
kogoś z najbliższych, przez więź emocjonalną, jaka z nim łączy, do-
tyka cząstki nas samych i uświadamia nam z całą mocą przemijanie.2

Opieka paliatywna jest aktywną, całościową opieką nad cho-
rym i jego rodziną, sprawowaną przez wielodyscyplinarny zespół
w składzie: lekarz, psycholog, pielęgniarki, wolontariusze i kapłan
w okresie, kiedy wyleczenie nie jest już możliwe. Celem opieki pa-
liatywnej jest osiągnięcie jak najwyższej jakości życia zarówno cho-
rego jak i jego rodziny, przez zaspokojenie potrzeb fizycznych, psy-
chologicznych, socjalnych i duchowych. Opieka paliatywna obejmu-
je również rodzinę w okresie żałoby. Jest ona ukierunkowana na sze-
roko pojętą rehabilitację umierającego. Poszukuje sposobu, jak moż-
na podopiecznemu pomóc i podtrzymać maksymalnie w danym cza-
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sie choroby możliwości fizyczne, psychologiczne, socjalne i ducho-
we. Opieka paliatywna, która uobecnia się przez zespół hospicyjny
podkreśla wartość życia ludzkiego, a umieranie akceptuje jako natu-
ralny proces, nie przyśpiesza ani nie opóźnia śmierci, uwalnia chore-
go od wielopłaszczyznowego bólu. Znaczącą funkcją owej opieki jest
to, że przez łączenie różnych aspektów psychicznych, duchowych
i socjalnych umożliwia choremu w sposób pełny i twórczy pogodze-
nie się z własną śmiercią.3

Aktywność zespołu hospicyjnego zmierza do uzdrowienia ludz-
kiej psychiki i zaspokojenia potrzeb życiowych chorych terminalnie
i osób im najbliższych. Wymaga to zaangażowania wszystkich stron,
ale o ile w wymiarze pomocy medycznej powyższy warunek nie im-
plikuje efektywności działania – o tyle w pomocy psychologicznej
obowiązki, jakie wypełniają członkowie zespołu hospicyjnego, wa-
runkują sukces starań kolektywnie realizowanych. W pierwszorzęd-
nym zadaniu, jakim jest służba umierającym, ruch hospicyjny zauwa-
ża także potrzeby osób najbliższych, u których choroba i cierpienie
bliskiej osoby często niszczą wewnętrzną harmonię, przyzwyczajenia
życiowe, standardy zachowań, system wartości, powodują utratę na-
dziei i zachwianie wiary, odsłaniając wewnętrzną bezradność.4

Rodzina chorego terminalnie jest obok niego samego podmio-
tem działalności pasterskiej prezbitera. Opieka nad rodziną, którą roz-
tacza zespół hospicyjny trwa od chwili przyjęcia chorego do ośrodka
hospicyjnego w przypadku hospicjum stacjonarnego lub od rozpoczę-
cia działań hospicyjnych w domu chorego, w przypadku formy nie-
stacjonarnej. Nie kończy się w chwili śmierci podopiecznego hospic-
jum, ale trwa przez cały okres żałoby, do kiedy najbliżsi, odzyskają
swoistą równowagę duchowa, psychiczną i fizyczną.

W świecie przepełnionym kulturą śmierci, rozumianą jako
wchodzenie ludzi w kompetencje Boga, gdzie ludzkie życie coraz rza-
dziej jest chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzeba no-
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wej ewangelizacji. Ewangelizacji rodziny i przez rodzinę. Rodzina
chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się
autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga
do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fun-
dament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa
i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest
prawdziwym gniazdem życia i jedności.5

Często wydaje się nam, że zajmowanie się żalem po stracie
bliskiej osoby jest sprzeczne z pamięcią, miłością i wiernością wobec
tych którzy odeszli. W rzeczywistości prawda jest zupełnie inna –
pamięć oczyszczona z cierpienia i złości lepiej przywołuje wspom-
nienia, łatwiej też kochać swoich zmarłych bez wewnętrznego kon-
fliktu i permanentnego bólu. Cały zespół hospicyjny z prezbiterem na
czele powinien podjąć próby leczenia czy uzdrawiania skutków nie-
odżałowanej straty.

Socjolog postrzega przeżywanie straty bliskiej osoby w kon-
tekście życia społecznego. Śmierć jednego ze współdomowników
wywiera wpływ na relacje wewnątrzrodzinne, ale także na funkcjo-
nowanie osieroconych w szerszych układach społecznych. Śmierć
męża, żony, rodzica czy dziecka dotyka związków najbardziej oso-
bistych – implikując poczucie żalu z powodu rozstania – rozstania
nieodwracalnego. Z drugiej strony, rodzina jako jednostka życia spo-
łecznego funkcjonuje dzięki harmonii podejmowania i realizowania
ważnych dla niej zadań przez tych, którzy ją tworzą. Śmierć bliskiej
osoby implikuje zaburzenia i zmiany w życiowej sytuacji rodziny
oraz wymaga przystosowania do zmienionych warunków funkcjono-
wania. Dramatyzm tych doświadczeń wynika z zaskoczenia, koniecz-
ności szybkiej adaptacji i bardzo głębokiego stresu. Dlatego społe-
czeństwo tradycyjne, zależnie od charakteru więzi je łączących, wy-
twarzało różne mechanizmy obronne chroniące osoby odumarłe przed
konsekwencjami zbyt intensywnie przeżywanej straty. Instytucjonali-
zacja przeżywania żałoby stawała się w nich skutecznym sposobem
łagodzenia odczuć psychicznych. Zmiany zachodzące we współczes-
nych społeczeństwach nie ułatwiają radzenia sobie z doświadczany-
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mi emocjami. Atomizacja, heterogeniczność, anonimowość charakte-
ryzująca miejskie życie, i to co za tym idzie, izolacja rodziny w miej-
scu zamieszkania sprzyjają zamykaniu się rodziny, w kręgu swej pry-
watności. Zanikają tradycyjne formy sąsiedztwa, obrzędowości po-
grzebowej, co jeszcze bardzie pogrąża współdomowników w cierpie-
niu i osamotnieniu wynikającym ze śmierci bliskiej osoby.6

W okresie żałoby, którym określa się obiektywnie istniejącą
sytuację człowieka, który utracił przez śmierć ważną dla siebie osobę
wyróżnia się trzy okresy. Pierwszy z nich, który możemy nazwać
okresem głębokiej rozpaczy, połączonej z zachwianiem równowagi
psychicznej charakteryzuje się wybuchem silnych uczuć, wyrażonych
na ogół w formie żalu i smutku. Ostre, czasowo przebiegające napa-
dy rozpaczy i pobudzenia psychoruchowego (płacz, lament) o dużym
natężeniu pojawiają się co kilka minut. Najczęściej towarzyszy temu
bezsenność i utrata łaknienia. Stan taki może utrzymać się przez
kilka dni. Wielu w tym czasie przeżywa gniew na Boga lub innych
ludzi, u drugich przeważa poczucie winy, związane zazwyczaj z kon-
kretną sytuacją z przeszłości. Pojawia się też poczucie braku osoby
zmarłej, połączone ze wzrostem wewnętrznej jej percepcji w wyob-
raźni, co przejawia się w obrazach osoby zmarłej. Współmiernie do
tych zachowań występuje utrata zainteresowania otoczeniem, innymi
ludźmi.

Drugi okres jaki można wyróżnić to czas wyrównanego przyg-
nębienia charakteryzujący się istnieniem żalu spowodowanego bra-
kiem bliskiej osoby. Żal i smutek są tym większe, im silniejsze były
związki uczuciowe, im więcej było wspólnych spraw. Występuje sil-
na tęsknota do osoby zmarłej, wyrażająca się bardzo częstym cho-
dzeniem na cmentarz, oglądaniem fotografii i pamiątek, snuciem
wspomnień. Nadal zainteresowania koncentrują się wokół osoby
zmarłej, nadal też można dostrzec zobojętnienie uczuciowe na spra-
wy własne i innych ludzi, brak chęci do działania itp. Pojawia się
także selektywne zapominanie cech negatywnych osoby zmarłej,
stopniowa jej idealizacja. Bardzo często osoby osierocone próbują
nadać ogólny sens swojej żałobie przez ich zwrot w tym czasie
w kierunku religii, filozofii. Specyficzne problemy pojawiają się wów-
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czas, kiedy zmarłą osobą jest dziecko. Śmierć dziecka bez względu
na wiek zawsze wydaje się niesprawiedliwa, jest wbrew naturalnemu
porządkowi. Wraz ze śmiercią dziecka odchodzą na zawsze pokłada-
ne w nim nadzieję oraz związane z nim plany na przyszłość. Rodzi-
ce, którzy doświadczyli takiej straty, twierdzą, że śmierć dziecka jest
przeżyciem, z którego nie mogą się otrząsnąć. Można jedynie na-
uczyć żyć się na nowo w poczuciu ogromnej straty i wewnętrznej
pustki. Rodzice pod wpływem przeżytej tragedii często tworzą mit
dziecka nadzwyczajnie mądrego i świętego. Przebieg żałoby jest za-
zwyczaj podobny do obserwowanego u dorosłych, z tą jednak róż-
nicą, że w wypadku utraty dziecka częściej i wcześniej tworzy się pe-
wien wyidealizowany jego obraz ze wspomnień, a następnie z tego
obrazu powstaje po pewnym czasie progresywna abstrakcja. Żałoba
może przybierać formy patologiczne, przejawiające się pod postacią
depresji nerwicowych. Towarzyszyć jej mogą wówczas silne przyg-
nębienia, które utrzymują się długo i nie maleją z czasem. Niekiedy
potrzebna jest interwencja lecznicza. Przeważnie pogrzeb i ceremo-
nie oraz formalności z nim związane odwracają na pewien czas uwa-
gę od przyczyny smutku. Poprawiają również samopoczucie przez su-
gestię, ze mogę coś jeszcze zrobić dla ukochanej osoby.7

Trzeci ostatni etap żałoby to reorganizacja. Na tym etapie lu-
dzie zwykle akceptują stratę i powracają do równowagi. Ból jest
mniej dotkliwy, poczucie straty staje się możliwe do zniesienia.
Przeszłość oddala się, choć nie zostanie zapomniana. Człowiek, któ-
ry przeżył śmierć bliskiej osoby, na nowo układa sobie życie bez
niej.8 Osoby osierocone stopniowo powracają do równowagi emocjo-
nalnej, powoli słabnie koncentracja na zmarłym i na własnym poło-
żeniu, a wzrasta zainteresowanie sprawami otoczenia. Wkrótce poja-
wia się umiejętność spokojnego, bez silnie emocjonalnego mówienia
o zmarłym. Coraz więcej refleksji dotyczy spraw związanych z ży-
ciem w nowej sytuacji. W fazie reorganizacji utrwalają się często
zmiany osobowościowe powstałe wskutek silnie przeżywanych emo-
cji ze śmiercią najbliższych. Warto zauważyć również odmienność
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w przeżyciach zawartą w wypowiedziach wdów i wdowców. Kobie-
ty ujawniają większe zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Opisując
sytuację po śmierci męża akcentują własne przeżycia, własną stratę.
Ich opisy, nawet po długim okresie owdowienia, są bardziej rozwi-
nięte i emocjonalne. Można powiedzieć, że rysujące się różnice są
naturalną konsekwencją odmienności psychicznej płci i wynikają
z ekspresji przeżyć. Relacjonowane doznania po śmierci żony m.in.
zaburzenia somatyczne, doświadczanie obecności zmarłej zaprze-
czają stereotypowi mężczyzny otwartego, twardego i potrafiącego
bohatersko znosić przeciwności losu.9

Niezwykle istotnym jest moment, kiedy dotknięty stratą czło-
wiek zaczyna porządkować rzeczy po zmarłym. Wielu ludzi, którzy
mają doświadczenie hospicyjne twierdzi, że lepiej się rozstać z tymi
rzeczami, zostawiając sobie tylko te, które mają wartość symbolicz-
ną. Trzeba tutaj znaleźć jednak złoty środek. Z jednej strony, nikomu
nie służy przytłaczanie swojego życia przedmiotami wywołującymi
wspomnienia. Z drugiej strony ci, którzy gorączkowo i bez namysłu
pozbywają się wszystkiego pokazują, że nie chcą się w żaden sposób
konfrontować ze swoją stratą. Jedno jest pewne, gdy nadchodzi mo-
ment porządkowania rzeczy potrzebne jest wsparcie całego zespołu
hospicyjnego w tym prezbitera. Dużo lepiej robić to z kimś, kto po-
może swoją obecnością, wysłucha przypominających się historii,
weźmie udział w decydowaniu o zostawieniu i wyrzuceniu danej rze-
czy, pocieszy, kiedy nadejdzie moment płaczu.10

Żałoba ma wymiar fizyczny, emocjonalny i społeczny. Więk-
szość z ludzi tego nie podważa. Żałoba wdziera się w każdą tkankę
ludzkiej egzystencji. Wszystko przenika, przekształca, przemieszcza,
rozdziera, miażdży. Dotyczy ona pragnień, myśli i oczywiście zwąt-
pienia i zmartwień. Często się zdarza, że posługiwanie się językiem
religijnym w tym czasie nie jest dla człowieka łatwe. Duchowość,
bowiem dotyczy naszej podstawowej tożsamości, poszukiwań sensu,
celu, a najbardziej dogłębnie, powodów, dla których warto żyć. Nie

ŻAŁOBA JAKO PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA ZESPOŁU HOSPICYJNEGO

183

10 Por. A. Dodziuk, Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby, Warszawa 2001,
s. 48–49.

9 Por. M. Ogryzko-Wiewiórska, Rodzina i śmierć, dz. cyt., s. 82-83.



chodzi tu po prostu o posiadanie odpowiedzi, lecz o wolność i bez-
pieczeństwo odkrywania najgłębszych uczuć i najgłębszych pytań.11

Ból, rozpacz i zaabsorbowanie stratą są rzeczywistościami, któ-
re będą wracać. Są sytuacje, w których niemal na pewno będą się suk-
cesywnie pojawiać np. Wszystkich Świetych, święta rodzinne. Taki
gwałtowny powrót uczuć może być bardzo bolesny, chociaż z reguły
trwa bardzo krótko. Jest to zjawisko naturalne i trzeba mieć świa-
domość, że cała dotychczasowa ciężka praca nad żalem po stracie nie
została zmarnowana.12

Bardzo ważną rolę w tym trudnym momencie, jakim jest ża-
łoba, spełnia hospicjum. Zespół opieki hospicyjnej z prezbiterem ja-
ko jego członkiem otacza szczególną opieką i troską rodziny pogrą-
żone w żałobie, starając się im pomóc we wszystkich dziedzinach ich
życia. W tym celu powoływane są do działania tzw. grupy wsparcia
dla rodzin w żałobie. Takowe grupy podejmują wiele działań. Pier-
wszym zadaniem tych grup jest organizowanie spotkań dla rodzin
będących w żałobie. W czasie takich spotkań prowadzi się rozmowy
terapeutyczne w grupach. Nie przeceniona jest tutaj rola prezbitera,
który w czasie spotkań sprawuje dla rodzin Eucharystię. Prezbiter
wraz z zespołem powinien zadbać również o organizowanie spotkań
wyjazdowych dla ludzi zmagających się ze stratą bliskiego. Mogą
one mieć charakter pielgrzymki. W trakcie takich spotkań, poza
wspólną modlitwą, powinno być wiele czasu na zabawy i możliwość
przeprowadzenia indywidualnych rozmów z uczestnikami. Rodziny
lepiej się poznają, co sprzyja formułowaniu grupy wsparcia. Grupy
również proponują indywidualne spotkania. Osobą odwiedzającą mo-
że być: lekarz, psycholog, pielęgniarka, czy kapłan. Potrzeba spotkań
indywidualnych istnieje z dwóch powodów. Ogromnie istotne są spot-
kania z rodzinami w ich środowisku domowym, gdyż było ono przes-
trzenią wspólnych spotkań i rozmów przed odejściem bliskiej osoby.
Ponadto, rodziny po śmierci bliskich osób nie czują się na siłach roz-
mawiać w licznym gronie o swoich uczuciach, dlatego należy im
stworzyć możliwość bardziej indywidualnych spotkań. Ważnym wy-
darzeniem w życiu rodzin dotkniętych śmiercią bliskiego jest uczest-
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nictwo we wspólnym obchodzeniu różnych uroczystości bądź świąt,
np. w spotkaniach opłatkowych.13

Bardzo ważną rolę w trosce prezbitera o rodzinę chorego
w czasie żałoby mają rytuały pogrzebu, ponieważ one nadają znacze-
nie i strukturę uczuciom ludzi przepojonych bólem. Trzeba, aby prez-
biter zadbał o to, aby rodzina miała poczucie akceptacji, aby zoba-
czyła, że wszyscy są z nią, że nie jest samotna w cierpieniu i bólu.
Wtedy, kiedy wszyscy są pogrążeni w rozpaczy i maja poczucie bra-
ku kontroli nad czymkolwiek, obrzęd pogrzebu ma pozwolić na
wspólne przeżycie tych pierwszych dni po śmierci bliskiej osoby.
Uczestnicy pogrzebu powinni być zachęceni przez przewodniczące-
go zgromadzenia, by otwarci zwrócili się ku Bogu z prośbą o pomoc
i opiekę. W sytuacji słabości, kiedy człowiek jest przepełniony lę-
kiem i jest podatny na zranienia, rytuały wzmacniają jego nadwąt-
lone poczucie własnej wartości. Są wyrazem zarówno czci wobec
zmarłego, jak i uznania i szacunku wobec tych, którzy rozpoczynają
żałobę.14

Często prezbiter zastanawia się jak pomóc osobie, która ponios-
ła stratę. Często towarzyszy myśl co ja mam robić i co jest rzeczy-
wiście pomocne. Człowiek w takiej chwili myśli, że nie wolno się
narzucać albo, że nie powinniśmy swoją niezręcznością stwarzać ry-
zyka kolejnego zranienia kogoś, kto już i tak bardzo cierpi. Albo rze-
czywiście nie wie co robić, albo chowa za tą niewiedzą swoje obawy
przed kontaktem z bolesnymi uczuciami. To pogłębia bezradność,
a jednocześnie nie pozwala uwierzyć, że wobec nieodwracalnej stra-
ty priorytetowe jest bycie z kimś. W wielu trudnych okolicznościach,
a szczególnie bezpośrednio po stracie, nie trzeba ufać zapewnieniom,
że ktoś poradzi sobie sam. Skoro potrzeba wsparcia w takiej sytuacji
jest tak ważna, możemy z większym przekonaniem proponować po-
moc. Trzeba również mieć świadomość, jak trudne może być przyję-
cie takiej oferty, ponieważ żałobnikowi często pomoc kojarzy się
z litością i nie odróżnia jej od współczucia. Trzeba jednak próbować
przebijać się przez tę nieufność, ponawiając propozycję wspólnego
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spędzenia czasu. Chodzi zwłaszcza o trudne momenty, jak te po po-
wrocie z pogrzebu czy kilka pierwszych wieczorów.15

To co może zrobić najlepszego prezbiter w tym czasie, to po-
rozmawiać, pozwolić na wyrażenie wszystkich swoich uczuć, jakie
się pojawiają, zrobić dla nich dużo miejsca zarówno w sensie udos-
tępnienia jak największej ilości czasu. Istotne jest tu, że nie ma to
być dialog, tylko monolog przerywany co najwyżej pytaniami czy
zachętami do dalszego mówienia. Kiedy towarzyszy się w takich
chwilach człowiekowi zrozpaczonemu, nie wszystko musi nam się
podobać. Często pojawiają się pretensje do Pana Boga, wypowiadane
przez osieroconych. Niemniej wszystkie te uczucia są naturalne, bo
stanowią część procesu przeżywania żałoby, i trzeba je zaakcepto-
wać. Nie zatrzymywać lecz pozwolić na swobodne ich wyrażanie,
nawet gdy wydają nam się dziwne albo sprzeczne z naszymi przeko-
naniami czy z Ewangelią Jednym z zadań prezbitera w takich chwi-
lach jest upewnienie, że to, co dzieje się w uczuciach w związku ze
stratą, jest naturalne i zrozumiałe.16

Ludzie szybciej poradzą sobie ze smutkiem, jeżeli będzie im
ktoś towarzyszył. Żałobnicy najczęściej wcale nie chcą zapomnieć,
tylko poradzić sobie z pustką powstałą po śmierci bliskiej osoby.
Trzeba pomóc im ją zapełnić, aby nie zapomnieli. Nieocenioną funk-
cję mają łzy. Pomagają odreagować emocje, przynoszą ulgę, ukoje-
nie. Jeżeli jest się świadkiem czyjegoś płaczu, trzeba pozwolić na
łzy, towarzysząc w smutku i żalu.

Prawidłowy proces żałoby trwa od sześciu miesięcy do roku,
kiedy to stopniowo ból staje się słabszy. W tym czasie osoba po stra-
cie powraca do rzeczywistości, coraz więcej rzeczy przynosi jej ra-
dość, a wszechogarniające uczucie pustki stopniowo maleje. Nawet
po wielu latach przychodzą chwile, gdy ogarnia nas żal, że zmarła
osoba nie może uczestniczyć w ważnych wydarzeniach i świętach.
Jednak to już nie jest ten sam psychiczny ból, tylko smutna ref-
leksja.17
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Summary
Death is a critical moment for the bereaved and a time of numerous

changes that affect not only particular members of the family but also the
entire family system. During that time the hospice team together with the
priest, as the representative of the Church, needs to play an important role,
whose fulfilling is a very delicate and intimate matter. Therefore, it should
rather be understood as accompanying the bereaved on their way towards
regaining their mental and physical balance. This article aims at presenting
the stages of mourning and the role of the hospice during that time. The
emphasis put on the role of the priest shows that the spiritual care is crucial
to healing wounds, especially in the time of overwhelming feeling of de-
fiance and helplessness.
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Przemysław Kondrat*

Problematyka pełnomocnictwa udzielonego
osobie ubezwłasnowolnionej częściowo

Przedmiot pracy stanowi problematyka pełnomocnictwa udzie-
lonego osobie, wobec której orzeczono ubezwłasnowolnienie częścio-
we. Zagadnienie objęte opracowaniem dotyczyć będzie jedynie oso-
by ograniczonej w zdolności do czynności prawnych wskutek ubez-
własnowolnienia częściowego, mimo że kodeks cywilny za ograni-
czone w zdolności do czynności prawnych uznaje także osoby, które
nie osiągnęły pełnoletności. Niniejszą analizę poświęcę w głównej
mierze podejmowaniu działań przez pełnomocnika będącego osobą
ubezwłasnowolnioną częściowo, ukazując istniejący na kanwie tego
zagadnienia problem. W trakcie analizy problemu poddam w wątpli-
wość zasadność regulacji prawnych umożliwiających reprezentowa-
nie mocodawcy przez ubezwłasnowolnionego częściowo. Praca ma
na celu ukazanie rozwiązań problematycznych kwestii pojawiających
się w przypadku pełnomocnictwa udzielonego osobie ubezwłasno-
wolnionej.

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne o charakterze mająt-
kowym oraz niemajątkowym pomiędzy osobami fizycznymi i praw-
nymi, przy czym charakterystyczną cechą dla tej dyscypliny prawa
jest równorzędność podmiotów. Wolter mówiąc o kryteriach podzia-
łów pomiędzy poszczególnym gałęziami prawa stwierdza – najwięk-
szą popularnością cieszy się pogląd, według którego kryterium tego
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należy szukać w metodzie regulowania. Przyjmuje się, że dla stosun-
ków cywilnoprawnych charakterystyczna jest zasada równorzędności
stron, tzn. że żadna ze stron nie jest podporządkowana drugiej.2 Pod-
mioty prawa cywilnego kształtują stosunki cywilnoprawne głównie
poprzez czynności prawne. Powszechnie wiadomo, że rdzeniem każ-
dej czynności prawnej jest oświadczenie woli rozumiane jako zacho-
wanie się człowieka w którym w sposób dostateczny uwidacznia się
zamiar wywołania skutku prawnego3. Zgodnie z art. 95 k.c. z zastrze-
żeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo też wynikających
z właściwości czynności prawnych strony mogą dokonywać czyn-
ności prawnych za pośrednictwem przedstawiciela. W myśl art. 96
k.c. przedstawicielstwo wynikać może z ustawy albo pełnomocnict-
wa. Nie wnikając w kwestie przedstawicielstwa ustawowego zajmę

się umownym umocowaniem do podejmowania czynności prawnych
w imieniu mocodawcy tj. pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną upo-
ważniającą do podejmowania określonych działań w imieniu moco-
dawcy. Zgodnie z art. 95 par. 2 k.c. jeśli czynność prawna została do-
konana w granicach wyznaczonych przez pełnomocnictwo wówczas
czynność ta odnosi bezpośredni skutek dla mocodawcy. Założeniem
instytucji pełnomocnictwa jest upowszechnienie i ułatwienie obrotu
gospodarczego, które odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej.
W konsekwencji tego podmioty prawa cywilnego często korzystają
z jej dobrodziejstw. Być może chęć ustawodawcy by umożliwić
udzielanie pełnomocnictw szerokiemu kręgowi podmiotów zadecy-
dowała o wprowadzeniu do kodeksu cywilnego art. 100, którego rac-
jonalność może budzić pewne wątpliwości. Przepis art. 100 k.c. sta-
nowi, że okoliczność, iż pełnomocnik jest ograniczony w zdolności
do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności do-
konywanej przez niego w imieniu mocodawcy. Wspomniana regula-
cja przewiduje, że pełnomocnikiem może być osoba ograniczona
w zdolności do czynności prawnych. Wyrażona została zasada, iż brak
pełnej zdolności do czynności prawnej nie skutkuje niemożnością re-
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prezentowania mocodawcy w pełnym wymiarze. Przedstawione roz-
wiązanie prawne nasuwa pytanie o ratio legis tego zapisu. Prawo-
dawca poprzez ustanowienie art. 100 k.c. doprowadza do ingerencji
w status osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnej do-
prowadzając do pewnego dualizmu. Z jednej strony osoba ograniczo-
na w zdolności do czynności prawnej dokonywać może na własną
rzecz czynności prawnych w ograniczonym zakresie, z drugiej nato-
miast sam fakt udzielenia jej pełnomocnictwa jakby przyczyniał się
do zrównania jej statusu z osobą posiadającą pełną zdolność do czyn-
ności prawnych. Tak więc następuje swoiste przeobrażenie osoby
ograniczonej w zdolności do czynności prawnych w posiadającą peł-
ną zdolność do czynności prawnych ilekroć działa ona w granicach
umocowania. Ponadto zwracam uwagę, iż brak konsekwencji usta-
wodawcy objawia się również w tym, że prokurentem w przeciwień-
stwie do pełnomocnika może być jedynie osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 109 § 2 k.c. pro-
kurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czyn-
ności prawnych. Według Strzebińczyka prokura jest jednak specy-
ficznym rodzajem pełnomocnictwa. Przesądzają o tym co najmniej
trzy okoliczności. Pierwsza jest ta, że umocować prokurenta może je-
dynie pewna grupa podmiotów – przedsiębiorcy podlegający obo-
wiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Po drugie to, że zakres
umocowania wynika z samej ustawy, a nie z woli reprezentowanego.
Trzeba wreszcie zauważyć szczególnie szerokie granice umocowania
prokurenta, znacznie przekraczające obszar umocowania przewidzia-
nego przez ustawodawcę, w odniesieniu do pełnomocnika w art. 98 k.c.4

Mimo powyższych argumentów wspomniana niekonsekwencja pra-
wodawcy może dziwić, gdyż działanie pełnomocnika ograniczonego
w zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionego częś-
ciowo) może dotyczyć kwestii kluczowych dla mocodawcy, podob-
nie jak ważnymi czynnościami dla przedsiębiorcy są działania podej-
mowane w jego interesie przez prokurenta. Należy mieć także na
uwadze, że stan o którym mowa nie pozostaje bez wpływu na drugą
stronę czynności prawnej. W przypadku prokurenta, kontrahent za-
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wiera czynność prawną wyłącznie z osobą posiadającą pełną zdol-
ność do czynności prawnych. Wydaje się, że w takim przypadku ry-
zyko wystąpienia braku świadomości u prokurenta jako osoby zdro-
wej jest zdecydowanie mniejsze, aniżeli w przypadku pełnomocnika,
którego stan psychiczny uzasadniał ubezwłasnowolnienie częściowe.

Dalsze rozważania poświęcę pełnomocnictwu, które zostało
udzielone osobie ubezwłasnowolnionej częściowo. Według kodeksu
cywilnego ograniczonymi w zdolności do czynności prawnych są
osoby, które nie osiągnęły pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowol-
nione częściowo. Instytucja ubezwłasnowolnienia o której mowa mo-
że być zastosowana wobec osoby pełnoletniej z powodu choroby psy-
chicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan
tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz po-
trzebna jest pomoc w prowadzeniu jej spraw (art. 16 par. 1 k.c.). Ra-
tio legis tego przepisu to troska o interesy takiej osoby. Potwierdza to
bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w postano-
wieniu z dnia 28 września 1999 r. stwierdził tylko ustalenie, że osoba
chora psychicznie sama nie radzi sobie ze sprawami dotyczącymi jej
interesów, oraz że w związku z tym potrzebna jest jej pomoc, może
uzasadniać zastosowanie przepisu art. 16 § 1 k.c.5 W postanowieniu
z dnia 29 grudnia 1983 r. zawarł tezę, że ubezwłasnowolnienie jest
instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z
przyczyn określonych w art. 13 § 1 k.c. nie jest w stanie kierować
swoim postępowaniem albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 k.c.
potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Insty-
tucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłas-
nowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego.6 Następnie Sąd Najwyższy
w postanowieniu z dnia 14 stycznia 1983 r. wyraził pogląd, że nar-
komania, stanowiąca w rozumieniu art. 13 § 1 i art. 16 § 1 k.c. jedną
z postaci schorzeń psychicznych, może stanowić podstawę ubezwłas-
nowolnienia osoby nią dotkniętej także wtedy, gdy osoba ta popadła
w narkomanię na skutek stosowania leków zawierających narkotyki.7
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Skutkiem takiego ubezwłasnowolnienia jest możliwość dokonywania
czynności prawnych w ograniczonym zakresie, a więc w takim na
które zezwala ustawa. Ograniczony w zdolności do czynności praw-
nych może skutecznie nawiązywać stosunek pracy i dokonywać czyn-
ności w jego zakresie, dysponować zarobkiem, zawierać umowy
w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, dokonywać
czynności nie będących po jego stronie zaciągnięciem zobowiązania
lub rozporządzeniem swoim prawem, rozporządzać przedmiotami od-
danymi do swobodnego użytku, a także działać w imieniu mocodaw-
cy będąc pełnomocnikiem.

Zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej, oświadczenie woli
stanowiące integralną część każdej ważnej czynności prawnej musi
być pozbawione wady oświadczenia woli. Kodeks cywilny przewi-
duje następujące wady oświadczeń woli: brak świadomości lub swo-
body, pozorność, błąd oraz groźba. W zależności od wystąpienia któ-
rejś z wad następuje sankcja w postaci nieważności bezwzględnej lub
względnej czynności prawnej. Według art. 82 k.c. nieważne jest oś-
wiadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powo-
dów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobod-
ne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Ustawodawca nie dokonał
zdefiniowania stanu braku świadomości. Bogate jest jednak orzecz-
nictwo w tej materii. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 7 lutego 2006 r.
stwierdził stan wyłączający świadomość to – najogólniej rzecz ujmu-
jąc – brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych
i zachowań innych osób, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia
i skutków własnego postępowania. Stan taki musi przy tym wynikać
z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba
składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych,
w jakich osoba ta się znalazła.8 Skoro przyczyną uzasadniającą ubez-
własnowolnienie częściowe jest choroba psychiczna, niedorozwój
umysłowy, albo inne zaburzenia psychiczne, to uzasadnionym wyda-
je się być twierdzenie, że osoby których stan uzasadniał ubezwłasno-
wolnienie częściowe posiadają skłonność do częstszego prezentowa-
nia stanów charakteryzujących się brakiem świadomości. Należy
mieć na uwadze, że właśnie niebezpieczeństwo występowania braku
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świadomości spowodowane zaburzeniami psychicznymi stało się
przyczyną dla której sąd dbając o interes takiej osoby orzekł o jej
ubezwłasnowolnieniu częściowym. Uważam, że działanie ubezwłas-
nowolnionego częściowo, reprezentującego interesy mocodawcy na-
raża drugą stronę czynności prawnej na ryzyko, iż dokonana przez tę
osobę czynność prawna będzie nieważna. Ryzyko o którym mowa
ponoszone jest bez wiedzy kontrahenta o tym czy pełnomocnik do-
konujący czynności prawnej w imieniu mocodawcy cierpi na choro-
bę psychiczną, która w dowolnym momencie może niekorzystnie od-
działywać na jego świadomość i umożliwić tym samym wystąpienie
podstawy uzasadniającej nieważność czynności prawnej. Wydaje się
niepożądanym, by kontrahent zawierający czynność prawną z pełno-
mocnikiem cierpiącym na chorobę psychiczną (osoba ubezwłasno-
wolniona częściowo) zmuszony był ponosić ryzyko ewentualnej nie-
ważności czynności prawnej. Takie rozwiązanie godzi w sposób is-
totny w pewność obrotu cywilnoprawnego. W takim przypadku bar-
dziej uzasadnione byłoby ponoszenie przez mocodawcę odpowie-
dzialności za osobę, której udzielił on pełnomocnictwa do dokonania
czynności prawnej. Oznaczałoby to, że mocodawca w przypadku po-
służenia się osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnej
(pełnomocnik ubezwłasnowolniony częściowo) nie mógłby powoły-
wać się na brak jego świadomości w chwili dokonania czynności
prawnej w jego imieniu. Następstwem tego, mimo wystąpienia wady
oświadczenia woli uzasadniającej bezwzględną nieważność czynnoś-
ci prawnej, byłaby ważność tej czynności.

Wprawdzie niniejszy artykuł dotyczy działania przez osobę
ubezwłasnowolnioną częściowo, jednak warto wspomnieć o podej-
mowaniu czynności prawnych przez osobę, która nie osiągnęła peł-
noletności, wskutek czego zgodnie z prawem jest osobą ograniczoną
w zdolności do czynności prawnych. Wydawać by się mogło, że
w przypadku posłużenia się taką osobą brak wiedzy mocodawcy co
do ograniczenia w zdolności do czynności prawnych ze względu na
wiek nie odgrywa takiego znaczenia, jak w przypadku ubezwłasno-
wolnionego częściowo ze względu na zaburzenia psychiczne. Trudno
wyobrazić sobie sytuację by udzielający pełnomocnictwa nie mógł
z łatwością uzyskać informacji na temat wieku osoby, którą zamierza
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posłużyć się przy dokonaniu czynności prawnej. Kodeks cywilny za-
wiera jednak regulację traktującą o wyzysku. W myśl art. 388 k.c. je-
żeli jedna ze stron wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo
lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie
przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadcze-
nie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażą-
cym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może
żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej
świadczenia, a w przypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie
utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy. Biorąc pod uwa-
gę przedstawioną analizę działania przez ubezwłasnowolnionego
częściowo w której nacisk położono na świadomość mocodawcy,
w tej sytuacji wiedza mocodawcy na temat nie osiągnięcia pełnolet-
ności powinna negatywnie skutkować na możliwość unieważnienia
czynności. Słusznym wydaje się stwierdzenie by w sytuacji posłuże-
nia się osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych ze
względu na wiek, skoro mocodawca posiadał wiedzę na temat wieku
pełnomocnika uniemożliwić mu wystąpienie z roszczeniem o unie-
ważnienie umowy ze względu na wyzysk.

Wracając do problematyki działania przez ubezwłasnowolnio-
nego częściowo jako pełnomocnika u którego podczas dokonania
czynności prawnej wystąpił brak świadomości wydaje się, że istnieją
dwie koncepcje mogące pozytywnie wpłynąć na sytuację stron. Dla
potrzeb technicznych artykułu o osobie dokonującej czynności o któ-
rej mowa powyżej będę mówił jako o ograniczonym pełnomocniku,
natomiast czynność prawna dokonana przez niego przy braku świa-
domości zwana będzie czynnością wątpliwą. W przypadku gdyby
mocodawca wiedział o ubezwłasnowolnieniu częściowym pełnomoc-
nika, czynność prawna dokonana przez niego w przypadku wystąpie-
nia braku świadomości byłaby ważna. Następstwem tego byłoby ry-
zyko poniesienia straty przez mocodawcę posługującego się ograni-
czonym pełnomocnikiem. Przedstawione rozwiązanie chroniłoby in-
teres drugiej strony czynności prawnej, który nie ma świadomości co
do stanu psychicznego umocowanego. W ten sposób osiągnęlibyśmy
pewność obrotu z punktu widzenia kontrahenta. Nie jest przesądzo-
ne, że strona posiadając wiedzę na temat działania przez ograniczo-
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nego pełnomocnika nie odstąpiłaby od zamiaru dokonania tej czyn-
ności prawnej z obawy przed ryzykiem wystąpienia nieważności
czynności prawnej z powodu braku świadomości. W sytuacji gdyby
mocodawca nie wiedział o ubezwłasnowolnieniu częściowym pełno-
mocnika, mimo zachowania należytej staranności, wówczas czyn-
ność prawna ograniczonego pełnomocnika przy braku świadomości
byłaby nieważna. Tak więc co do zasady nie dochodziłoby z mocy
prawa do nieważności czynności prawnej. Widać więc, że wystąpie-
nie nieważności zależałoby od wiedzy mocodawcy co do ubezwłas-
nowolnienia częściowego umocowanego. Jeżeli pełnomocnik wpro-
wadziłby w błąd mocodawcę co do zakresu posiadanej przez niego
zdolności do czynności prawnych, wówczas udzielający pełnomoc-
nictwa mógłby wystąpić z roszczeniem o naprawienie wynikłej stąd
szkody na zasadach ogólnych.

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem, które należałoby roz-
ważyć to zmiana brzmienia art. 100 k.c. Proponowana zmiana miała-
by przewidywać, iż czynności prawne dokonane przez pełnomocnika
są ważne tylko w takim zakresie w jakim osoba fizyczna nie działają-
ca na mocy pełnomocnictwa posiada zdolność do czynności praw-
nych. W takim przypadku zasady dotyczące działania w braku świa-
domości mogłyby nieść nieważność umowy bez konieczności ustala-
nia świadomości mocodawcy. Takie rozwiązanie byłoby bardziej
przejrzyste będąc jednocześnie kompromisem między przewidzianą
przez k.c. „żelazną zasadą” a propozycją w której ważność uzależ-
niona jest od świadomości mocodawcy. Jednak należy rozważyć czy
przy tak wąskim zakresie czynności prawnych do których uprawnio-
ny jest ograniczony częściowo takie rozwiązanie ma sens. Zgodnie
z przewidzianym przez kodeks zakresem czynności, które mogą być
dokonywane przez ograniczonego w zdolności, jedyną czynnością
która przy przedstawionej konstrukcji miałaby znaczenie są drobne
bieżące sprawy życia codziennego, choć spornym wydawać się może
czy mocodawca do ich zawarcia udziela pełnomocnictwa. Wobec
powyższego widoczne jest, że koncepcja pełnomocnika działającego
w zakresie posiadanej czynności prawnej traci sens. Z tego też wzglę-
du nabiera na znaczeniu przedstawiona wyżej koncepcja opierająca
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się na uzależnieniu od świadomości mocodawcy możliwości uznania
czynności prawnej za bezwzględnie nieważną.

Reasumując należy zauważyć, że obecny stan, przewidujący iż
pełnomocnikiem może być także osoba ubezwłasnowolniona częś-
ciowo może przyczynić się do podważenia zasady stabilności obrotu
cywilnoprawnego. O ile czynność dokonana przez pełnomocnika nie
posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych ze względu
na nie osiągnięcie pełnoletności nie budzi kontrowersji to inaczej jest
z ubezwłasnowolnionym częściowo. Wydaje się bowiem, że ryzyko
wystąpienia braku świadomości u podmiotu, który nie osiągnął peł-
noletności jest mniejsze niż u chorego psychicznie. Z tego względu
wydaje się ważnym by umożliwić powołanie się na wymienioną wa-
dę oświadczenia woli jedynie w przypadku pełnomocnika będącego
osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych ze względu
na nie osiągnięcie pełnoletniości. W przypadku zawarcia przez taką
osobę umowy i wystąpienia braku świadomości powinna istnieć
możliwość zastosowania art. 82 k.c., inaczej niż w przypadku posłu-
żenia się pełnomocnikiem co do którego mocodawca ma świadomość
ubezwłasnowolnienia częściowego. Wydaje się, że taka koncepcja
byłaby bliższa jednej z głównych zasad prawa cywilnego tj. stabil-
ności obrotu cywilnoprawnego.

Summary
The subject matter of the article covers the issue of the proxy granted

to the partially incapacitated person. The article is only in regard to the
plenipotentiaries with limited capacity of taking legal actions resulting from
the court verdict imposing partial incapacitation on them, excluding minors
also being partially incapacitated according to the civil code regulations.

The author of the article focuses on the legal actions taken by the
aforementioned plenipotentiaries and highlights the related problems. The
article presents the solution to the questionable issues that may occur when
the principal is represented by the partially incapacitated plenipotentiary.
According to the author, granting proxy to the partially incapacitated person
may lead to increasing the probability that the defect of declaration of will
occurs in the form of missing awareness and consequently undermine one
of the principal rules of civil law e.g. the stability of transactions conduct.
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RECENZJE

KS. WŁADYSŁAW ZUZIAK, Społeczne perspekty-
wy etyki, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków
2006, ss. 497.

W realia ziemskiego życia każdego człowieka wpisane są rze-
czywistości wzajemnych relacji i odniesień międzyludzkich. Przecież
jest on, jak to stwierdzają już starożytni filozofowie, istotą społeczną.
To przecież niezwykle bogata, a jednocześnie wręcz niezbędna sfera
spełniania się i zarazem konkretnej aktualizacji każdej osoby w da-
nym miejscu i czasie, także w wymiarze relacyjnym. Uwarunkowa-
nia tutaj występujące mają odniesienia zwrotne. Zatem niosą także
znamiona możliwości wzajemnego ubogacenia się oraz rozwoju.

Naturalnym jest, że w tych wymiarach i odniesieniach winna
mieć także swoje miejsce etyka. To zatem pytania o kategorie war-
tościujące, które mogą, wręcz powinny zawsze twórczo kształtować
poszczególne osoby czy społeczności oraz wspólnoty. Problematyka
etyczno-moralna zawsze towarzyszy człowiekowi.

Krakowski badacz prof. W. Zuziak prezentuje monografię poś-
więconą niektórym szczegółowym zagadnieniom z tego zakresu. Jest
on profesorem etyki i historii filozofii w Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie. W latach 2000–2006 był dziekanem Wydziału
Filozoficznego PAT. Opublikował liczne ksiązki, artykuły i studia,
m.in. Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej
Georgesa Bastide’a i Jeana Nalberta (Kraków 1998) oraz pod jego
redakcją ukazały się m.in. Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Jó-
zefa Tischnera (Kraków 2001) i Idea solidarności dzisiaj (Kraków
2001). 

Całość rozprawy otwiera dedykacja dla mamy (s. 5). Nato-
miast treściowo podano z kolei wstęp (s. 7–11). Zasadniczą treść po-
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dzielono na trzy rozdziały, które z kolei podzielono jeszcze na kilka
wielostopniowych bardziej szczegółowych zbiorów.

Pierwszy z rozdziałów opatrzono tytułem: Etyka w kontekście
kulturowym (s. 13–152). Ukazano najpierw koncepcję oraz podstawy
porządku etycznego w kontekście kulturowym, zwłaszcza w odnie-
sieniu do tradycji greckiej i chrześcijańskiej. To one dały podstawy
do wskazania na podstawy trwałości porządku etycznego. Swoisty
zbiór stanowią uwagi opatrzone tytułem: W drodze do współczes-
ności.

Etyczne problemy współczesności to tytuł drugiego rozdziału
omawianej książki (s. 153–360). Wskazano na relacje między demo-
kracją i moralnością. Trudno uniknąć tutaj pytań o etyczne problemy
ekonomii. Całość rozwoju technicznego wymaga pochylenia się wo-
kół kwestii: nauka i technika. Wreszcie wskazano także na relacje
między religia i współczesnością.

Ostatni rozdział nosi tytuł: Perspektywy odnajdywania ładu
aksjologicznego (s. 361–457). Współczesność sugeruje potrzebę po-
szukiwania odpowiedzi na pytanie: „Czy można pogodzić wszystkie
porządki?” Tutaj zapytano także o przesłanki i założenia nowej etyki.
Treściowo pracę zamyka zakończenie (s. 459–463).

Od strony formalnej zamieszczono bibliografię, która podzie-
lona została na książki i artykuły (s. 465–476), indeks osób (s. 477–
–483), indeks rzeczowy (s. 485–494) oraz spis treści (s. 495–497).

Jak stwierdza sam autor punktem wyjścia podjętych wyżej ana-
liz były dwie kwestie: nakreślenie sytuacji, w jakiej znalazła się kul-
tura i człowiek po upadku teocentrycznego widzenia świata oraz
diagnoza kondycji moralnej wybornych sektorów życia społecznego
(s. 459). To zatem pytanie o stan faktyczny, ale jednocześnie pewna
próba podjęcia jego oceny, a w pewnym sensie i nakreślenia jego
perspektyw. Jest to zatem umiejętne spotkanie tak różnych, a jedno-
cześnie spójnych pytań, a jednocześnie i proponowanych odpowie-
dzi. Jest to jednak złożona problematyka.

Jednak, jak wskazuje ks. prof. W. Zuziak książka ta została
napisana z myślą nie tylko o specjalistach w dziedzinie etyki i filozo-
fii społecznej, lecz adresowana jest to szerszego grona czytelników,
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którzy zmagają się z problemami moralnymi w życiu społecznym i in-
dywidualnym (s. 11). Są to bowiem w praktyce realne problemy ży-
cia, których ostatecznie jednak nie daje się wręcz uniknąć. Konkretne
realia życia mają wręcz wpisaną tę bytową, a jednocześnie i etycz-
no-moralną rzeczywistości.

Trud prowadzonych badań wydał dobre owoce. Sam autor
wskazuje: starałem się wskazać na potrzebę odnalezienia dla etyki
takich perspektyw na przyszłość, które dawałyby jej szansę odgrywa-
nia właściwej dla niej roli w społeczeństwie (s. 7). Takie odniesienie
etyki wręcz wpisane jest w jej naturę. Trzeba jednocześnie stwier-
dzić, że ona nie broni się od tej funkcji, gdy z to jej gwarantem jej
tożsamości.

Zarysowana problematyka w zasadniczym stopniu odpowiada
zakresowi wskazanemu w tytule rozprawy. Wiodące wątki dotyczą
bowiem jednak przede wszystkim społecznej perspektywy etyki. Nie
mniej jednak, w wielu miejscach, dochodzą do głosu także elementy
etyki indywidualnej, wręcz osobowej, odniesionej do kategorii osoby
ludzkiej. Wydaje się, iż jest to zwyczajny realizm kompleksowości
samej problematyki etycznej, której w konkretnych propozycjach nie
da się sterylnie rozgraniczyć.

Etyka jawi się w całym swym bogactwie relacyjności między-
osobowej oraz wewnątrzosobowej i faktycznie tylko wówczas staje
w pełni swego niesionego zobowiązani. Aplikatywność nie jest oczy-
wiście jej wiodącym znamieniem. Jako rzeczywistość ontyczna jest
ona o wiele szersza i bardziej kompleksowa. Jednak w swych prak-
tycznych wyrazach wręcz takie spojrzenie się narzuca, zwłaszcza gdy
odniesie się ja do konkretnego człowieka.

W całości podjętej problematyki jawi się pytanie o miłosier-
dzie. Wydaje się, że nie jest to tylko kategoria odniesiona do sfery re-
ligijnej. Jej walor przekracza bowiem tylko tak wąsko pojęte zna-
miona. Jednocześnie staje tutaj pytanie o solidarność, która także nie
wybrzmiewa w stopniu wystarczającym. Oczekiwania te są zapewne
o tyle bardziej uzasadnione, że jej „mistrzem” był Jan Paweł II. Wy-
daje się, że środowisko krakowskie winno tutaj być szczególnie wraż-
liwe i twórcze.
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Rozpatrując wiele negatywnych zjawisk współczesnych relacji
międzyludzkich, wydaje się, że należy oczekiwać szerszego odnie-
sienia m.in. do problematyki przemocy, terroryzmu, wojny czy poko-
ju. To są orzecie realne społeczne kategorie etyczne. Są one szcze-
gólnie dzisiaj szeroko obecne, nawet jeśli bezpośrednio nie dotycz
tych czy innych adresatów. Nie mniej są to jednak pewne fenomeny
kulturowe współczesności.

Odnosząc się do innych kategorii społecznych etyki, można
pytać się o należne miejsce dla narodu, a w tym i właściwości ius
gentium oraz społeczności międzynarodowej. Te dwie kategorie sta-
nowią ważny element całokształtu społecznych perspektyw etyki.
Oczywiście, zwłaszcza ius gentium jest współcześnie różnie rozu-
miane, także w samej interpretacji społecznej nauki Kościoła. Waż-
nymi są jednak tutaj szczególnie liczne wystąpienia Ojca świętego
Jana Pawła II.

W bibliografii oraz przypisach występują nieścisłości; różne
miejsca wydania, błędy literowe, niekonsekwencje (s. 26, 32, 35, 43,
47, 73, 74, 298, 299, 467, 469, 470, 473, 475, 476).

Zaproponowane zestawienia są ważną pomocą w lekturze dzie-
ła. Zwłaszcza indeks rzeczy pozwala na odszukanie interesujących
i analiz wokół szczegółowych tematów. Obok wskazanych wyżej
kwestii, jak np. miłosierdzie, przemoc i terroryzm, czy ius gentium
należałoby wskazać m.in. na Dekalog czy synerezę. Generalnie jed-
nak zestawienie to jest ważnym elementem metodologicznym oraz
formalnym studium.

Studium prof. W. Zuziaka stanowi ważnym przyczynek do ba-
dań wokół społecznych perspektyw etyki. Autor stara się niezwykle
odpowiedzialnie podejść do tak szerokiej problematyki i wskazać
w niej zasadnicze oraz wiodące tematy. Ich wybór jest zasadniczo
trafny. Także samo opracowanie interesujące oraz może ono stano-
wić twórcze wprowadzenie.

Bp Andrzej F. Dziuba

RECENZJE

200



SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF SAINT

JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND MALTA,
St John the Baptist Guide and Witness, (Journal
of Spirituality, nr 6), Roma 2006, ss. 83.

Zainteresowania historyczne niosą w sobie niezwykłe bogact-
wo, które ma także uwarunkowania osobowe i indywidualne. Nie są
one jednak jednocześnie oddzielone od całości zewnętrznych i różno-
rodnych uwarunkowań. Nie mniej jednak są pewne tematy, które
wzbudzają większe, a inne mniejsze zainteresowanie badawcze czy
bardziej popularno-naukowe. Oczywiście, dochodzą tu jeszcze do gło-
su uwarunkowania środowiskowe czy różnorodne okoliczności czasu.

Te uwarunkowania dotyczą także problematyki religijnej i koś-
cielnej. W nią wpisuje się od wielu wieków problematyka zakonów
rycerskich. To niezwykła tradycja, która ma także swoją teraźniej-
szość, i to bardzo żywą oraz twórczą. Dotyczy to szczególnie Zakonu
maltańskiego, który jest jednym z najbardziej szeroko znanych i ak-
tywnych w swej posłudze dla potrzebujących.

W ramach serii poświęconej problematyce duchowej Zakon od
2001 r. rozpoczął wydawać serię: „Zeszyty duchowe”. Jako już szós-
ty tom tej serii ukazało się prezentowane opracowanie tym razem
poświęcone św. Janowi Chrzcicielowi, który jest głównym patronem
Zakonu.

Na początku książki zamieszczono spis treści (s. 3), a następ-
nie Wprowadzenie pióra abpa Angelo Acerbi, aktualnego wielkiego
prałata Zakonu (s. 5–6). Tekst ten stanowi zaprezentowanie zawar-
tości dzieła, ale od strony jego głównego bohatera.

Pierwszy tekst nosi tytuł: Św. Jan Chrzciciel, patron Zakonu
maltańskiego przygotowany przez kard. Pio Laghi, aktualny „Patro-
nus” Zakonu (s. 7–12).

Powołanie i promocja to zagadnienie podjęte przez abpa Ma-
rice Coupe de Murville (s. 13–23). Wskazując na pierwszy człon ty-
tułu autor wskazuje na zanurzenie w procesie stawania się członkiem
Zakonu. Przykładem dzieł powołania jest Anna ze świątyni jerozo-
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limskiej. Natomiast formacja winna łączyć się z edukacją i zwłaszcza
kierownictwem duchowym.

Ks. Bruno Martin, kapelan magistralny omówił temat: Naucza-
nie św. Jana Chrzciciela i ideały Zakonu (s. 25–39). Nauczanie to
wzywa do konkretnej posługi charytatywnej, a sam Jan bardzo wy-
raźnie ukazuje obecność Jezusa Chrystusa.

Jan świadek i przyjaciel Pana, taki tytuł przeanalizował
abp Angelo Acerbi (s. 41–48). To świadek Baranka Bożego niosący
świadectwo światła. Wszystkie dzieła Jan pobudzają ku wierze i jej
ożywieniu.

Ks. Giuseppe Azelio Manzetti, naczelny kapelan Wielkiego
Przeoratu Rzymu ukazał słynny temat: Oporter illum crescere, me
autem minui (s. 49–61). To spotkanie historii i proroctwa, ale w re-
alności staje ecce Agnus Dei. W tym kontekście Jan dostrzega, że
może już odsunąć się, aby może jeszcze wyraźniej pokazać, że na
pierwszym miejscu jest Bóg, a nie ten kto Go zwiastuje. Jednocześ-
nie także wobec Jana wybrzmiewa pokora Jezusa z Nazaretu. Otwar-
tym pozostaje zadanie służenia, a nie być obsługiwanym przez Boga.
Autor stawia pytanie, kto zatem jest pokornym. W tym całym kon-
tekście wyakcentowuje Zakon widziany w jego powołaniu, które na-
leży przyjąć z radością, pamiętając unum est necessarium...

Kolejny blok tematyczny nosi tytuł: Młodość Zakonu – „Amici
Sponsi – Friends of the Bridegroom” przygotowany przez Fra Georg
Lengerke (s. 63–73). To pytanie o bystre i wnikliwe dostrzeganie
głosu Pana młodego. Jednocześnie przygotowywanie zaślubin, a tak-
że zwrócenie uwagi na przyjaźń panny młodej. Posługa w tym dziele
wskazuje na potrzebę zgodności z bijącym sercem panny młodej.

Uwięzienie dla prawdy i sprawiedliwości omówił hrabia Neri
Capponi (s. 75–78), podkreślając w ten sposób główne motywy mę-
czeństwa św. Jana Chrzciciela.

Wreszcie w ostatnim tekście opatrzonym tytułem Męczeństwo
Fra Franz von Lobstein podejmuje właśnie zagadnienie męczeństwa
(s. 79–83).
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Prezentowana książka stanowi kolejny tomik materiałów dla
formacji duchowej członków Zakonu maltańskiego. W poprzednich
zwrócono uwagę m.in. na pielgrzymowanie czy zwłaszcza główne
hasło posługi maltańskiej: tuitio fidei et obsequium pauperum. To
szczególnie ważne tematy i idee, które winny praktycznie pomagać
w drodze systematycznego duchowego doskonalenia się członków
Zakonu maltańskiego. Dobrze, że tak twórczo i odpowiedzialnie
sięgnięto do św. Jana Chrzciciela, głównego patrona Zakonu, tak
w jego życiu jak świadectwie oraz pozostawionym przesłaniu ewan-
gelicznym. Jak pokazuje omawiana książka może on być nadal szcze-
gólnie żywym inspiratorem duchowości maltańskiej. Wynika to m.in.
z faktu niezwykłej bliskości i niezwykłej aktualności jego przesłani
ewangelicznego. Idąc za przepowiadaniem Sługi Bożego Jana Paw-
ła II można powiedzieć, iż chodzi tutaj dziś już o przepowiadanie
nowej ewangelizacji, dla której Jan Chrzciciel jest znakomitym mo-
delem. 

Warto zauważyć, że proponowane treści sięgają bardzo obficie
do przekazu biblijnego. Zresztą trudno mówić o św. Janie Chrzcicie-
lu pomijając przesłanie tekstów objawionych. To jest przecież jedy-
ne, ale jednocześnie jakże twórcze źródło jego miejsca w historii zba-
wienia, i to na przełomie Starego i Nowego Przymierza. Jan jest nie
tylko łącznikiem przymierzy, najdoskonalszym ze zrodzonych z nie-
wiasty na ziemi, ale przede wszystkim znakiem drogi do przejścia
zadanej damie i kawalerowi Zakonu maltańskiego. Winna to być dro-
ga chrześcijańskiego świadectwa, która prowadzi do świętości.

Dobrze oddaje treści wszystkich zamieszczonych opracowań
drugi człon tytułu książki. Faktycznie bowiem św. Jan Chrzciciel ja-
wi się jako przewodnik i świadek. Jest to zatem wyjątkowo harmo-
nijne spotkanie nauczania i życia. Oczywiście, wszystko to ma swoją
moc ostateczną w Jezusie z Nazaretu. Tak też winni na drogę swego
życia patrzeć damy i kawalerowi Zakonu.

Należy polecić prezentowaną książkę damom i kawalerom Za-
konu maltańskiego. Jednocześnie jednak ma ona także o wiele szer-
szy zasięg. Przecież przesłanie św. Jan Chrzciciela adresowane jest
do wszystkich chrześcijan. Zatem książka ta może być przydatna sze-
rokim rzeszom otwartym na głębsze dzieła duchowości oraz osobisty
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postęp w świętości. W tym zdaje się św. Jan Chrzciciel być pewnym
znakiem, który wydaje się być niezwykle otwartym i twórczym.

Propozycje zawarte w prezentowanej książce mają wielorakie
walory. Są to przede wszystkim walory duchowe, wpisane w szeroko
rozumianą formację duchową, ukierunkowaną zwłaszcza ku damom
i kawalerom Zakonu maltańskiego. Dla nich św. Jan powinien pozos-
tać na zawsze modelem rycerskiej duchowości zakonnej, która choć
się zmienia w swych formach i zewnętrznych znakach, to ostatecznie
w niczym nie utraciła swego ducha. Praktycznie jednak zawarta pro-
pozycja jest o wiele szersza, bo odnosi się także do wielu innych za-
konów rycerskich. Św. Jan Chrzciciel winien pozostać dla chrześci-
jan znakiem owocności Bożych darów.

Bp Andrzej F. Dziuba
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia
e procreazione umana. Commenti sul docu-
mento, Libreria Editrice Vaticana 2007, ss. 292.

Problematyka rodziny pozostaje zagadnieniem szczególnie pa-
lącym we współczesnym świecie. Mając taką świadomość papież Jan
Paweł II już przed 25. laty powołał, w ramach Kurii Rzymskiej, no-
we ciało zajmujące się sprawami rodziny: Papieska Rada ds. Rodzi-
ny, która od początku kieruje kolumbijski kardynał Alfonso Lopez
Trujillo. Instytucja ta niezwykle dynamicznie wpisuje się we współ-
czesne zainteresowania wokół tej problematyki, tak poprzez szerokie
zaangażowanie jak i liczne publikacje dokumentów, prac naukowych
czy periodyku Familia et Vita.

Ostatnio wydany dokument, datowany w Watykanie dnia 13
maja 2006 r. zajmuje się jedną ze szczegółowych kwestii rodziny, tj.
prokreacją czy innym słowem rodzicielstwo. Wskazuje zatem na
szczególnie newralgiczne powołanie rodziny, wręcz jej służbę na
rzecz życia i wychowania, w odniesieniu do Kościoła oraz innych
społeczności świeckich. (W prezentacji terminy te będą używane za-
miennie, choć nie są one w pełni tożsame).

Całość materiałów otwiera wprowadzenie kard. Alfonso Lopez
Trujillo (s. 3–5). Natomiast materiały podzielone zostały na obszerny
blok zawierający komentarze (s. 7–230) oraz sam dokument Rodzina
i prokreacja ludzka (s. 231–286).

Komentarze podzielone zostały na trzy bardziej szczegółowe
bloki tematyczne. Pierwszy z nich opatrzono tytułem: Prokreacja
i misterium życia (s. 9–67) i otwiera go opracowanie bpa Karl
J. Romera, sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny Świętość życia
ludzkiego (s. 11–23). Dominikanin o. Abelardo Lokato Casado z Pa-
pieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu zajmuje się kwestią relacji
między prokreacją a przyszłością człowieka (s. 25–36). Z kolei prze-
wodniczący Papieskiego Instytutu „Jana Pawła II” dla Studiów nad
Małżeństwem i Rodziną Livio Melina formułuje temat: Etyka odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa (s. 37–46). O wspaniałej godności rodzi-
cielskiej mówi Jose Luis Gutierrez Garcia, członek Papieskiej Rady
ds. Rodziny (s. 47–53). Blok ten zamykają uwagi Manfred Spiker
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z Uniwersytetu w Osnabrück o godności ludzkiej i zapłodnieniu in
vitro, co jest swoistym komentarzem do 15 numeru wspomnianego
dokumentu (s. 55–67).

Prokreacja i rodzina to tematyka drugiego bloku prezentowa-
nych materiałów (s. 69–150). Kard. Angelo Scola, patriarcha Wenec-
ji podjął zagadnienie relacji miedzy małżeństwem a prokreacją
(s. 71–79). Rodzina, środowisko prokreacji zaprezentował abp Fran-
cisco Gil Hellin, arcybiskup Burgos (s. 81–95). Niepokojącemu zja-
wisku rozdzielenia miłości i seksualności, sięgając do źródeł filozo-
ficznych jako wyzwań stawianych młodzieży poświęca swój tekst
Michel Schooyans, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
(s. 97–107). Natomiast Xavier Lacroix z Uniwersytetu Katolickiego
w Lyon ukazuje cztery pilastry rodziny: małżeństwo, różnica płci,
przyjęcie życia jako daru i przynależność do większego ciała (s. 109–
–123). Blok ten zamykają uwagi Michael Waldstein, przewodniczą-
cego Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Ro-
dziną w Gaming na temat godności osoby i dobra wspólnego, które
w szczególny sposób spotykają się ludzkiej prokreacji (s. 125–150).

Trzeci zbiór komentarzy zorganizowany został wokół tematu:
Dzieci i społeczeństwo (s. 151–230) i otwierają go uwagi kard. George
Pell, arcybiskupa Sydney o rodzinie jako swoistej obrączce łączącej
różne pokolenia (s. 153–161). Natomiast abp Andre Vingt-Trois, ar-
cybiskup Paryża ukazuje społeczeństwo zachodnie i rodzinę (s. 163–
–171). Dramat obniżonego przyrostu naturalnego w Europie anali-
zuje bp Klaus Küng z Sankt Polten (s. 173–183). Zdaniem ks. Tony
Anatrella, konsulatora Papieskiej Rady ds. Rodziny wyzwanie pro-
kreacyjne oznacza, że dziecko potrzebuje mężczyzny i kobiety (s.
185–198). Wymowny jest tytuł przedłożenia jezuity o. Angelo Serra
z Uniwersytetu Sacre Cuore: Matki i „synowie z probówki” (199–
–216). Ostatni komentarz pt. Opieka prawna nad życiem dziecka po-
czętego i nowonarodzonego przedstawiła Alicja Grześkowiak z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie (s. 217–230).

Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny Rodzina i prokreacja
ludzka zawiera wprowadzenie i pięć rozdziałów: 1. Prokreacja; 2. Ro-
dzina miejscem prokreacji; 3. Rodzina i prokreacja integralna; 4. As-
pekty społeczne służby rodzinie; 5. Refleksje teologiczne i perspek-
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tywy pastoralne. Całość zamyka krótkie zakończenie oraz obszerny
spis treści (s. 287–292).

Prezentowana książka dotyka fundamentalnego zagadnienia
w procesie trwania i rozwoju ludzkości. Dobrze, że zamieszczono
w niej tak oczekiwany dokument. Wydaje się, że przywołane głosy,
wybitnych specjalistów, stanowią ważne dopowiedzenie, pogłębienie
niektórych problemów. Są oni znani z teoretycznych badań, a z dru-
giej strony także praktycznego zaangażowania na rzecz małżeństwa,
rodziny i życia. To spotkanie obu płaszczyzn czyni z nich szczegól-
nie wiarygodne autorytety.

Wszystko co zawarte jest w książce ukierunkowane jest ku
małżeństwu, rodzinie i życiu. Jest to wręcz czasem dramatyczna de-
terminacja bycia w prawdzie i upominania się o nią, czerpiąc z bar-
dzo różnych dziedzin nauki. Można sądzić, że omawiany zbiór
w znacznym stopniu ułatwi i przyczyni się go szerszej i głębszej asy-
milacji nauczania zawartego w dokumencie Rodzina i prokreacja
ludzka.

Studium i pogłębienie różnych aspektów prokreacji ludzkiej
winno przyczynić się pełniejszego przyjęcia prawdy o małżeństwie
i rodzinie, jako „sanktuarium życia”. Powinno także dopomóc mał-
żonkom do proporcjonalnej odpowiedzi na Boże powołanie do życia
świętością małżeńska, zwłaszcza ze szczególnym i odpowiedzialnym
przekazywaniem życia. Ważnym jest podjęcie drogi tej jako Boże
powołanie, a zatem w jego spełnieniu niezbędna jest Boża łaska.

Życie w prawdzie stawia konkretne wymagania integralności
prokreacji, w rodzinie, a jednocześnie wzmacnia jedność między mał-
żonkami, czyniąc z nich coraz pełniejszych i głębszych uczestników
miłości Chrystusa dla Kościoła i całej ludzkości. Zatem prezentowa-
ny zbiór daje jakby globalny obraz, w swej integralności, specyfice,
a jednocześnie poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne problemy,
szczególnie w parlamentach i organizmach międzynarodowych.

Z dokumentu Rodzina i prokreacja ludzka tchnie wielka mi-
łość do każdego człowieka i całej ludzkości, a jednocześnie odpowie-
dzialność, która wskazuje na nadzieję. Kościół zatem pragnie twór-
czo się włączyć wskazując i głosząc prawdę, która ma przede wszyst-
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kim fundamenty antropologiczne. Jest to znakomity dar dla współ-
czesnej ludzkości, oby tylko chciała do niego sięgnąć, ale obaw czy
uprzedzeń.

Można zatem wyrazić nadzieję, że książka ta stanie się ważną
pomocą dla dania świadectwa prawdzie, na której można naprawdę
budować przyszłość godną człowieka i ludzkości (por. s. 5). Dobrze,
że dokument ten ukazał się już w licznych edycjach językowych,
przez co staje się bardziej dostępnym. Wydaje się, iż można go po-
lecić jako lekturę w kręgach duszpasterstwa rodzin, instytutach ba-
dawczych, strukturach dyskusyjnych, np. przedstawicielom mediów.

Bp Andrzej F. Dziuba
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KS. ANDRZEJ RUSINOWSKI, Działalność społecz-
na duchowieństwa katolickiego w Archidie-
cezji warszawskiej 1914–1930, Apostlicum,
Ząbki 2006, s. 464+32.

Posługa zlecona Apostołom przez Chrystusa dotyczy głoszenia
słowa Bożego, a proklamowanie Dobrej Nowiny ma otwierać serca
na przyjęcie przemieniającej łaski. Jednak Chrystusowy nakaz nie
wyczerpuje się jedynie w głoszeniu, dotyczy odpowiedzialności za
całego człowieka w jego integralnym kształtowaniu i rozwoju. Miarą
rozwoju cywilizacji i postępu duchowego ludzkości jest bez wątpie-
nia odpowiedzialność za ludzi wymagających szczególnej troski
i oczekujących na niezbędną pomoc w zachowaniu godziwego pozio-
mu egzystencji.

Kościół wśród podejmowanych działań nie zapomina o naj-
uboższych, a troska o potrzebujących jest nieodzownym elementem
wypełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego. Na przestrzeni
wieków działalność społeczna kościelnych instytucji odpowiadała na
zapotrzebowanie społeczne. Każda epoka niosła swoją specyfikę,
a konkretne uwarunkowania wyznaczały zakres koniecznych działań
społecznych. W sytuacji Kościoła w Polsce i sytuacja narodu nie-
zmiennie splatały się owocując nowymi inicjatywami.

Ks. Andrzej Rusinowski w swojej pracy Działalność społecz-
na duchowieństwa katolickiego w Archidiecezji warszawskiej 1914–
–1930 podjął próbę odkrycia wysiłku ludzi Kościoła katolickiego,
którzy w sposób praktyczny zrealizowali przykazanie miłości Boga
i drugiego człowieka. Jest to szczególnie istotne w epoce, która dla
Polski stanowi czas odzyskiwania i zagospodarowywania wolności,
ale jednocześnie wyraża trud chrześcijan w epoce antyklerykalizmu
i walki z Kościołem. Stereotypy dotyczące oddzielenia ludzi Kościo-
ła od spraw ludzi świeckich nieustannie pokutują w mentalności i nie
pozwalają odkryć procesów kształtujących głoszenie Chrystusa w wy-
miarze martyria i Caritas.

Praca została podzielona na jedenaście rozdziałów, poprzedza
ją Spis treści (s. 5–6), i z niezrozumiałych względów Wykaz skrótów
(s. 7–8). Na stronach 9–14 znalazł się wstęp, w którym autor uzasad-
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nia dobór tematyki i zarysowuje metodę budowy prezentowanej pra-
cy. Rozdział I Udział duchowieństwa w pracach Komitetu Obywatel-
skiego Warszawy i Powiatu Warszawskiego (s. 15–50) zarysowuje
zaangażowanie duchowieństwa w troskę społeczną o potrzebujących
w latach 1914–1916. Początek wojny jawi się jako czas, kiedy du-
chowieństwo wychodzi z pomocą ku wszystkim grupom społecz-
nym, począwszy od ochronek, przytułków, czy domów starców. Pod-
jęto także kwestię relacji do społeczności żydowskiej. Warto zauwa-
żyć, że troska duchowieństwa o społeczeństwo nie ograniczała się je-
dynie do elementarnych form zapewnienia bytu, ale zwracano uwagę
na konieczność kształcenia dzieci i młodzieży. Drugi rozdział Zaan-
gażowanie duchowieństwa w Komitety Powiatowe i Gminne na tere-
nie Archidiecezji Warszawskiej (s. 51–94) przybliża fenomen wza-
jemnego współdziałania duchowieństwa, ziemian i inteligencji przy
tworzeniu struktur pomocowych w poszczególnych jednostkach ad-
ministracyjnych. Warto zwrócić uwagę, że w ten nurt wpisali się tak-
że pastorzy i rabini. Kolejny rozdział Duchowieństwo Archidiecezji
Warszawskiej w Radzie Głównej Opiekuńczej i Radach Opiekuńczych
Powiatowych i Gminnych (s. 95–158) dotyczy lat 1915–1921. Kon-
sekwencjie wojny i odzyskanie niepodległości wymagały odpowie-
dzialnego spojrzenia na kształtowanie społeczeństwa. Autor przybli-
ża zaangażowanie duchowieństwa z abp. Aleksandrem Kakowskim
na czele w odbudowę szkolnictwa i ułatwienie startu życiowego mło-
dym. Dostrzega się tutaj cechy integralnego patrzenia na rozwój
człowieka i harmonijną współpracę duchownych i świeckich w kształ-
towaniu społeczeństwa.

Troska chrześcijańska płynie do człowieka najskuteczniej po-
przez struktury parafialne, które są najbliżej wiernych. Rozdział IV
Opieki Parafialne w Warszawie i Łodzi i udział w nich duchownych
(s. 159–186) traktuje o sieci jadłodajni i kuchni dla potrzebujących.
Dość szczegółowe przywołanie ilości instytucji i osób korzystają-
cych z pomocy obrazuje ogrom podejmowanych wysiłków. Warto
zauważyć, że parafie przychodziły z pomocą osobom potrzebującym
także w latach powojennych. V rozdział Postawa duchowieństwa
podczas I wojny światowej i wobec wojny bolszewickiej (s. 187–234)
zapisuje świadectwo duchowieństwa w momentach zasadniczych wy-

RECENZJE

210



borów i odpowiedzialności za siebie i wiernych wobec niebezpie-
czeństwa śmierci. Jest to odpowiedzialność za rannych na froncie
i męstwo w obronie Warszawy. Dzisiaj pomnik ks. Ignacego Skorup-
ki przed katedrą św. Michała Archanioła i św. Floriana męczennika
na warszawskiej Pradze w sposób wyrazisty przypomina współczes-
nym pokoleniom, że można i trzeba podejmować ofiarę życia za Oj-
czyznę. Troska w czasie wojennym zawsze wybiega poza czas walki,
dlatego w tym rozdziale przypomniano o trosce o świątynie, w któ-
rych będą mogli gromadzić się wierni. Jest to także troska o rannych,
o ludzi na których stygmat wojny pozostanie na zawsze, opieka nad
inwalidami wojennymi znalazła się także w obszarze działalności du-
chownych.

Rozdział VI Rola duchowieństwa w towarzystwach, Zakładach
wychowawczych i przytuliskach w latach 1914–1930 (s. 235–294)
traktuje o długofalowym wysiłku, który nie ma nic wspólnego ze
współczesnymi medialnie rozwiniętymi akcjami charytatywnymi.
Odpowiedzialność za ludzi, którzy sobie nie radzą, których wręcz
wstydzi się społeczeństwo spadła w omawianym okresie na Kościół.
Warto zauważyć, że tę odpowiedzialność podejmowali duchowni zna-
komicie wykształceni, znający świat, prezentujący wysokie walory
etyczne. Zakres pomocy wykraczał poza doraźne potrzeby, dlatego
autor przywołuje współpracę na polu edukacyjnym i organizowanie
struktur, w których kobiety i mężczyźni doznawali by pomocy w in-
tegralnym rozwoju i zyskaniu narzędzi samodzielnego życia w wol-
nej Polsce. Kolejny rozdział Duchowieństwo w Stowarzyszeniu Ro-
botników Chrześcijańskich (s. 295–342) podejmuje niezmiernie waż-
ki obszar troski i odpowiedzialności za ludzi pracy. Encyklika papie-
ża Leona XIII Rerum novarum nakreśliła idee i drogi zaangażowania
Kościoła w rozumienie wartości pracy i roli człowieka, który nie jest
przedmiotem w procesie wytwarzania trwałych dóbr. Fenomen roku
1980 w Polsce wynika także z odczytywania znaków czasu w epoce
międzywojennej. Zaangażowanie w stowarzyszenie powstałe już
w 1905 r., dotykało nie tylko robotników, ale ich rodziny i środo-
wiska, co więcej były skutecznym narzędziem w odkrywaniu wartoś-
ci pracy, ale i konieczności kształcenia i rozwoju. Nie zapominano
także o zapewnianiu niezbędnej opieki medycznej.
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Problem edukacji nigdy nie pozostawał obcy zaangażowaniu
Kościoła w Polsce. Dzieło ojców jezuitów i pijarów w epoce rene-
sansu i kolejnych wiekach znajduje swoją kontynuację poprzez wiek
XX aż do dzisiaj. Rozdział VIII Zaangażowanie duchowieństwa die-
cezjalnego w szkolnictwo elementarne i podstawowe (s. 343–394) ry-
suje wysiłek edukacyjny prezbiterium warszawskiego wraz z jego
pasterzem. Abp Aleksander Kakowski polecił organizowanie Rad
Szkolnych w każdej wsi, co przełożyło się na troskę o edukację i wy-
chowanie w poszczególnych jednostkach archidiecezji warszawskiej.
Choćby elementarne wykształcenie dawało szansę na rozwój lokal-
nych społeczności. Omówiono w tym rozdziale także fenomen dzia-
łania Polskiej Macierzy Szkolnej.

Rozdział IX zatytułowano Zakłady wychowawcze księży: Jana
Siemca i Franciszka Toporskiego (s. 395–413). Działalność wymie-
nionych w tytule duchownych sięga początku XX wieku i dotyczy
Warszawy i okolic. Organizowane przez nich instytucje dały dach
nad głową opuszczonym dzieciom, wyposażając je wykształceniem
i wychowaniem w duchu odpowiedzialności za wiarę i Ojczyznę. Za-
gospodarowanie w ten sposób obszaru wychowania i kształcenia da-
wało szansę, aby wolna Polska miała świadomych i odpowiedzial-
nych obywateli, którzy nie są balastem, ale motorem rozwoju.

Istotnym obszarem w każdym społeczeństwie i organizmie
państwa jest obszar wiejski. Sztandarową postacią chrześcijańskiej
odpowiedzialności za polską wieś jest ks. Piotr Wawrzyniak w Wiel-
kopolsce, która stanowi synonim znakomitej zdolności samoorgani-
zowania. Polska centralna miała także szczęście do duchownych ro-
zumiejących potrzebę organizowania się tak w sprawach ideowych
jak i narodowych. Rozdział X Duchowieństwo katolickie w Towa-
rzystwach Rolniczych, Spółdzielniach, Kasach (s.413–432) przybliża
aktywność licznych księży w różnego rodzaju towarzystwach, czy
kółkach rolniczych. Można zaryzykować twierdzenie, ze ten wysiłek
pomógł obronić się w epoce realnego socjalizmu przed powszechną
kolektywizacją i oddaniem ziemi w ręce niczyje. Idee spółdzielczości
i wzajemnego wspomagania dzisiaj także wymagają spojrzenia w
przeszłość i czerpania z minionych doświadczeń.
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Ostatni rozdział Księża w Sekretariacie do Spraw Społecznych
i Lidze Katolickiej (s. 433–444) traktuje o odpowiedzialności za mło-
dzież. Liga Katolicka, która przekształciła się w Akcję Katolicką jest
do dziś nie w pełni wykorzystaną szansą aktywizacji laikatu. Jej
działalność przedwojenna warta jest bez wątpienia twórczego zainte-
resowania. Zakończenie obejmuje strony 445–450, a Bibliografia za-
wiera się pomiędzy stronami 451–464. Można pytać o kryterium po-
działu źródeł i następujące po bibliografii strony. Ukazują one posta-
cie, które autor wymienia w swoim przedłożeniu. Jest to ciekawy
materiał źródłowy i świadectwo epoki, trudno jednak dostrzec wed-
ług jakiego klucza dokonano doboru.

Praca ks. Andrzeja Rusinowskiego nie jest wolna od potyczek
nawet ortograficznych i gramatycznych. Jej walor stanowi przede
wszystkim odkrycie dziedzictwa, które jest bliskie wielu pokoleniom
duchownych, których wiąże dziedzictwo archidiecezji warszawskiej.
Co więcej zarysowa perspektywa dotyczy niezmiernie dynamicznej
epoki i wielomilionowego obszaru. Warszawa, Łódź i okoliczne te-
reny stanowiły arenę działań wojennych, przemian społecznych
i kształtowania się społeczności.

Praca ks. Andrzeja Rusinowskiego przybliża dziedzictwo Koś-
cioła w odpowiedzialności za wiarę, edukację i byt powierzonych so-
bie ludzi. Szczegółowe dotknięcie dzieł dokonywanych w poszcze-
gólnych parafiach budzi podziw za szczegółową kwerendę i ukazanie
w świetle faktów dostępnych tylko oczom badaczy. Omawiana epoka
była świadkiem działalności światłych i świętych duchownych, choć-
by wspomnieć błogosławionych: ks. Ignacego Kłopotowskiego, czy
ks. Michała Woźniaka. Zebrany materiał jest panoramą nigdy tak
szeroko nie zarysowaną, która jawi się jako dziedzictwo archidiecezji
i diecezji centralnej Polski we współczesności. Podjęty temat działal-
ności społecznej wychodzi naprzeciw dzisiejszym potrzebom właści-
wego rozumienia odpowiedzialności za siebie, społeczeństwo i Kościół.

ks. Jerzy Swędrowski
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JANINA DRUSZCZ, Świętość matki w hagiografii,
nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego,
Olsztyn 2007, ss. 342.

Współczesne postrzeganie świętości jest wypadkową stylu ży-
cia, postępu cywilizacyjnego, a nade wszystko odniesieniem do włas-
nych potrzeb i zamierzeń. Społeczeństwo, które coraz pełniej doś-
wiadcza dóbr cywilizacyjnych i nieustannie doskonalących się tech-
nik komunikacji staje przed dylematem. Choć tak łatwo przekazywać
informacje i świat został okrzyknięty globalną wioską, człowiek na
coraz więcej pytań nie otrzymuje odpowiedzi, co więcej wydaje się,
że problemy stają się coraz bardziej wielopłaszczyznowe. Świętość
jawi się zmęczonemu człowiekowi XXI w. jako mit, coś niezwykle
dalekiego i zupełnie nie do osiągnięcia.

Patrząc na uwarunkowania społeczne można odnieść wrażenie,
że podstawowe struktury przeżywają kryzys. Szczególnie dotyka on
rodziny, coraz nowe badania w alarmującym tonie donoszą o zwięk-
szającej się liczbie rozbitych małżeństw. Podzielone rodziny, dzieci
wychowywane bez zgodnego współdziałania ojca i matki jawią się
jako nadchodząca katastrofa społeczna. Brak więzi rodzinnych prze-
nosi się na niedobory emocjonalne, ubóstwo duchowe oraz rodzącą
się agresję. Współczesne społeczeństwo zaczyna przypominać kolosa
o glinianych nogach.

Zatem w takiej sytuacji trudno jeszcze przypominać o świę-
tości. Kiedy próbuje zaradzić się bieżącym potrzebom, zwykle na os-
tatnim miejscu znajdzie się postulat szukania świętości jako drogi roz-
wiązywania nurtujących człowieka problemów. Joanna Druszcz
opublikowała w 2007 r. w Olsztynie książkę pt. Świętość matki w ha-
giografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego. Jest to owoc
trudu pisania pracy doktorskiej pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab.
Juliana Wojtkowskiego. Autorka podjęła niezmiernie ważny aspekt,
który bez wątpienia wiele znaczy w odniesieniu do życia społeczne-
go. Jako katechetka i pedagog, mając doświadczenie w prowadzeniu
Poradni Rodzinnej, Joanna Druszcz stanęła przed możliwością po-
wiązania teoretycznego wymiaru i praktycznego odniesienia w kwes-
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tii roli matki w życiu społecznym. Co więcej ta rola została ukazana
w kontekście zdobywania świętości.

Praca została podzielona na trzy zasadnicze bloki: hagiografia,
nauczanie i praktyka, zgodnie ze wskazanym tytułem. Na stronach 5
i 6 umieszczono spis treści, natomiast Wstęp zajmuje stronę 7 i 8. We
Wstępie zasygnalizowano precyzyjnie jaki jest stan badań nad podej-
mowaną tematyką, dlaczego tak sformułowano temat, jakie wyko-
rzystano źródła oraz w jaki sposób podzielono pracę.

Każdy z rozdziałów został poprzedzony zapowiedzią podej-
mowanych treści i analizowanych dzieł. Hagiografia (s. 9) zapowia-
da rozdział Złota Legenda Jakuba de Voragine (1253–1270) (s. 11–
–22), oraz drugi rozdział Żywoty Świętych Piotra Skargi (1579)
(s. 23–82). Jedno i drugie wiąże się z recepcją posłannictwa kobiety
w późnym średniowieczu i początku epoki renesansu. Rozważania
dotyczą postrzegania życia rodzinnego oraz pryncypiów w spojrze-
niu na wzajemne relacje małżeńskie.

Kolejny blok tematyczny Nauczanie (s. 83–262) stanowi ko-
mentarz do dokumentów Kościoła katolickiego pomiędzy XVI a XX
wiekiem. Rozdział III Świętość małżeńska w Katechizmie Rzymskim
(s. 85–104) dotyczy rozważań nad sakramentem małżeństwa oraz
czwartym, szóstym i dziewiątym przykazaniem Bożym. W rozdzia-
le IV Encyklika Nastii conunubi (1930) (s. 105–136) Autorka podjęła
się spojrzenia na instytucję małżeństwa pod kątem odczytania war-
tości potomstwa, wierności i jego sakramentalności. Rozdział V So-
bór Watykański II (1962–1965) (s. 137–164) dotyczy miejsca mał-
żeństwa i rodziny w wymiarze wewnętrznym, w relacjach z otocze-
niem i wreszcie traktuje o ich miejscu w świecie. Rozdział VI Kate-
chizm Kościoła Katolickiego (1992) (s. 162–208) ma przybliżyć ro-
zumienie nauczania w zakresie sakramentu małżeństwa oraz czwarte-
go, szóstego i dziewiątego przykazania Bożego. Ostatni, siódmy roz-
dział tego bloku Nauczanie Papieża Jana Pawła II (1978–2005)
(s. 209–262) jest próbą wydobycia z encyklik, adhortacji i listów
apostolskich aspektów posłannictwa świętości matki.

Trzeci blok tematyczny Praktyka stanowi jeden rozdział Be-
atyfikacje i kanonizacje Papieża Jana Pawła II (1978–2005). Autor-
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ka przybliża w nim postacie beatyfikowanych i kanonizowanych ma-
tek: Elżbiety Canori Mora, Joanny Beretta Molla, Marii Corsini Bel-
trame Quatrocchi, Zdzisławy oraz Jadwigi, której przynależy tytuł
Król Polski. Zakończenie pracy zawiera się na stronach 299–314,
a wykaz skrótów zajmuje strony 315–318. Bibliografia (s. 319–342)
została podzielona na Źródła i Opracowania. Podział ten zdaje się nie
do końca odpowiadać publikacjom tam umieszczonym. Obwoluta
książki dobrze oddaje prezentowaną tematykę, w centralnym miejscu
pod prezentowanym tytułem znajduje się fotografia świętej małżonki
i matki Joanny Beretty Molla. Ostatnia strona obwoluty prezentuje fo-
tografię Autorki, jej rys biograficzny oraz fragmenty recenzji pracy.

Praca Joanny Druszcz bez wątpienia odpowiada na zapotrze-
bowanie współczesnego społeczeństwa. Kiedy bowiem katolicki mo-
del małżeństwa i rodziny jest kwestionowany rodzi się potrzeba po-
zytywnego ukazania sakramentalnego związku mężczyzny i kobiety,
który staje się przestrzenią miłości, ogarniającą potomstwo i niosącą
orędzie nadziei światu. Trafne przybliżanie przykładów realizacji pos-
łannictwa świętości matki spełnia swoją pozytywną funkcję praktycz-
nego realizowania postaw chrześcijańskich. Trzeba jednak zauważyć,
że zrozumienie posłannictwa świętości i macierzyństwa nie dokonuje
się w próżni. Realizuje się w integralnym rozwoju człowieka, który
przez formację ludzką i rozwój wiary odczytuje swoje powinności.

Zapoznając się z omawianą publikacją można odnieść wraże-
nie, że tematyka świętości matki nie znajdowała wymaganej przes-
trzeni w refleksji Kościoła. Pierwsze wieki chrześcijaństwa i czas So-
boru Trydenckiego zostały wyrażone w przywołaniu niektórych
świadectw, nie do końca dzisiaj atrakcyjnych. Nauczanie Kościoła
zostało ukazane w perspektywie bardzo odległych epok. Praktyczna
realizacja świętości matki jawi się jako panorama postaw dostępnych
dla współczesnych, przynajmniej w niektórych aspektach.

Praca Świętość matki dotyka bardzo wrażliwej i ważnej mate-
rii, której ukazanie się może jawić się w poprzez proste rozwiązania.
Ukazanie perspektywy teorii i praktyki Kościoła przybliża procesy,
które już są przeszłością, ale nie pozostają bez wpływu na teraź-
niejszość i przyszłość. Autorka wydobyła z bogactwa teorii i praktyki
Kościoła elementy, które winny być poddawane dalszej refleksji. To
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co zostało zgromadzone może być pomocą i przyczynkiem dla in-
nych podejmujących kwestię świętości w kontekście życia małżeń-
skiego i rodzinnego.

We współczesnym postrzeganiu sytuacji człowieka próbuje się
odkrywać z jednej strony jedynie kwestie socjologiczne i społeczne.
Patrząc na kwestię wiary pozostaje się często w wymiarze kultycz-
nego realizowania obowiązków chrześcijańskich. Omawiana publi-
kacja dotyka kwestii, o której mówi nie niechętnie, bądź z zażenowa-
niem. Tymczasem świętość ma być drogą praktycznego realizowania
przykazania miłości Boga i bliźniego. Nie jest ona zarezerwowana
dla jakieś grupy społecznej, ale jawi się jako szansa rozumienia sie-
bie, drugiego człowieka i Stwórcy. Podjęcie tematu świętości matki
dotyka lepszego zrozumienia świętości życia, dotyka również odpo-
wiedzialności za przyjęcie życia jego kształtowanie. Świętość ma re-
alizować się we wspólnocie. Tą szczególną wspólnotą jest rodzina,
o której mówi się, ze ma być domowym Kościołem. Odwagą jest po-
dejmowanie tematu świętości, a przybliżanie jej realizacji w konkret-
nych okolicznościach może stać się pomocą i umocnieniem dla in-
nych. Praktyka życia autentycznie chrześcijańskiego wymaga pozna-
nia nauki Kościoła, a nade wszystko autentycznego świadectwa. Pre-
zentowana publikacja wpisuje się bez wątpienia w wielkie dzieło od-
czytywania wskazań Ewangelii w świecie.

ks. Jerzy Swędrowski
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KS. KAZIMIERZ PANUŚ, Historia kaznodziejstwa,
Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 504.

Kultury, które pozostawiły po sobie materialne znaki w kamie-
niu, czy piśmie traktowały historię jako nauczycielkę życia. Wyda-
rzenia, które już się dokonały stają się obiektem badań i ocen oraz
dokonywanych wniosków, które służą przyszłości. W wymiarze ne-
gatywnym – by unikać popełnionych błędów i obronić się przed po-
rażkami. Patrząc pozytywnie – by doświadczenie stało się narzę-
dziem skutecznego przekształcania świata w wymiarze osobistym
i społecznym.

Historia jest wyjątkowo pożytecznym narzędziem służącym
integralnemu rozwojowi człowieka, a jednocześnie delikatną materią,
która dotyka losów ludzkich wpisujących się w wielu wymiarach
w dzieje świata. Daleko posunięta ostrożność w ocenie zdarzeń za-
kłada znajdowanie autentycznych źródeł, które rzucą światło na ma-
teriał badawczy.

Dzisiaj ujawnia się wielka potrzeba odkrywania źródeł i bada-
nia ich w sposób obiektywny. Fakty można opisywać i oceniać na
różne sposoby, pozostają one jednak niezmienne i z historii wymazać
ich się nie da. Zatem postulat badania tego co się dokonało jest wciąż
aktualny i jawi się jako szansa poznawania i odkrywania przeszłości,
która nigdy nie pozostaje obojętna dla nowych pokoleń.

Ten proces dotyczy także materii odkrywania przeszłości
w zakresie nauk teologicznych i praktycznego wyrazu odkrywanej
wiary w dziele przepowiadania słowa Bożego. Brak elementarnego
wykształcenia teologicznego, choćby w wymiarze katechezy szkol-
nej daje pole do przekonywaniu o przepaści między wiedzą, wiarą
oraz kwestionowaniem dorobku nauk teologicznych. Kształtowanie
postaw chrześcijańskich, które wypływają z przyjęcia daru wiary wy-
maga trudu nauczania i przekonywania możliwymi i współcześnie
dostępnymi środkami. Zasadniczym jest kerygmat o Jezusie Chrystu-
sie Synu Bożym, który od 2000 tysięcy lat niosą heroldzi, realizując
wezwanie, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rosło (2 Tes 3,1).

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś od wielu lat pochyla się nad
fenomenem głoszenia słowa Bożego, a jego zainteresowania, choć
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mocno osadzone w środowisku krakowskim dotykają kaznodziejstwa
Kościoła Powszechnego. Znana i ceniona w środowisku homiletycz-
nym publikacja Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim
ukazała się w trzech woluminach w latach 1999 i 2001. Wypełniła
ona w jakimś stopniu braki w bibliografii polskojęzycznej w recepcji
historii kaznodziejstwa. Teraz prorektor Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej i kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT
oddaje do rąk czytelników Historię kaznodziejstwa. Nie zawiera już
ona jak poprzednia praca ponad 1500 stron, a „jedynie” 504 strony.
Można pokusić się o twierdzenie, że Zarys... pozwolił wybrać tylko
elementy najistotniejsze. Odważny tytuł karzący zmierzyć się z dwu-
dziestoma wiekami może frapować i każe z zainteresowaniem spoj-
rzeć na opublikowaną propozycję.

Na stronach 6–8 umieszczono wykaz skrótów, których sfor-
mułowanie budzi pytania, chociażby „Pelczar” (s. 7). We wprowa-
dzeniu (s. 9–13) zwrócono uwagę na konieczność wielowątkowego
spojrzenia na kazanie, odniesienie do osoby, epoki, kontekstu daje
szerokie pole interpretacji i odkrywania sposobów ówczesnego pos-
trzegania i rozumienia prezentowanych treści. Autor podejmuje się
ukazania procesu kształtowania się i rozwoju kaznodziejstwa na
przestrzeni wieków. Zapowiada, że w prezentowanym tomie uw-
zględnione zostaną dokonania kaznodziejstwa z wyłączeniem posługi
słowa w Polsce, której ma być poświęcony oddzielny tom.

Praca ks. Panusia została podzielona na cztery rozdziały, które
wyznaczają okresy starożytności chrześcijańskiej, średniowiecza,
czasów nowożytnych oraz czasów najnowszych. Rozdział I
Kaznodziejstwo w starożytności chrześcijańskiej (s. 15–88) dotyka
pierwszych wieków chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnie-
niem nauczania kerygmatycznego. Autor uwzględnia źródła starożyt-
ne, jak chociażby Apologia św. Justyna (s. 25), ale nie stroni od
współczesnych publikacji m.in. Andre Frossarda (s. 19–20). Po za-
prezentowaniu genezy homilii chrześcijańskiej zaprezentowano nie-
zwykle istotny aspekt kształtującego się kaznodziejstwa, które czer-
pie wzory z retoryki. Jest to niezmiernie istotne w kontekście ów-
czesnej epoki, ale także w kontekście współczesności. Wielcy mów-
cy Kościoła pierwszych wieków: św. Augustyn, św. Ambroży,
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św. Leon Wielki i inni wyszli ze znakomitych szkół retorycznych,
ich wiara i kunszt słowa współgrały w skutecznym przepowiadaniu.
Epoka patrystyczna pozostaje niedoścignionym wzorem nauczania
z mocą, przenikniętego wiarą i niesionego pięknym i przekonującym
słowem. Kiedy współcześnie dostrzega się dość prymitywne sposoby
wykorzystywania retoryki, warto by było poświęcić więcej uwagi
sztuce przekonywania w dobrej sprawie.

W drugim rozdziale Kaznodziejstwo w okresie średniowiecza
(s. 89–194) autor zajął się niezmiernie obszernym materiałem, podję-
ta tematyka dotyczy bez mała 1000 lat, między rokiem 476, a rokiem
1500. Rozważania dotykają obszernych tematów kształtowania się
nowego porządku w Europie, prowadzą poprzez kaznodziejstwo
wczesnobizantyjskie oraz kaznodziejstwo kształtującej się Europy
Zachodniej. Problem podziału Kościoła w wieku jedenastym i jego
konsekwencje jeśli chodzi o przepowiadanie słowa Bożego nie zos-
tały podjęte. Owszem jawią się wzmianki o kaznodziejstwie zakon-
nym i uniwersyteckim, o homiliarzach i teorii kaznodziejskiej, brak
jednak ukazania klarownego procesu rozwoju, który wpisuje się mi-
jające wieki. W skrótowej formie ukazano rodzaje kazań średnio-
wiecznych, a także ich budowę. Ciekawy fragment stanowi przedsta-
wienie kazań ludowych.

Rozdział III Kaznodziejstwo w czasach nowożytnych (s. 195–
–323) opisuje epoki od renesansu do oświecenia. Począwszy od re-
formacji oraz reformy Kościoła, aż po przedsionek Rewolucji fran-
cuskiej i wszystkich procesów końca XVIII i początku XIX w.
w Kościele i świecie dokonały się ważkie przemiany, które nie po-
zostają bez wpływu na czasy określane przez autora jako najnowsze.
Dzieło Soboru Trydenckiego wydało owoce skutecznego i klarowne-
go doboru metod duszpasterskich i przekazu prawd wiary. O epoce
renesansu mówi się jako o czasie umocnienia Kościoła, kiedy to
kształtowanie wiary wiąże się z edukacją, a ignorancję religijną za-
uważa się i zastępuje słowami wiary, które Kościół z mocą przeka-
zuje. Epoka baroku została ukazana jako konsumowanie triumfu
Kościoła po Soborze w Trydencie. Niektóre formy ekspresji wiary
tamtego czasu istnieją do dziś i z powodzeniem można do nich wra-
cać. Powraca rozkwit misji ludowych i ich recepcji w ówczesnym
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społeczeństwie. Omawiana epoka oświecenia jawi się w przedłoże-
niu jako definitywne odejście od przepowiadania homilijnego, a wy-
bitni przedstawiciele tego czasu mimo wysiłków nie przeciwstawili
się panującym tendencjom. Zresztą kaznodzieje każdej z omawia-
nych epok zostali zaprezentowani bardzo skrótowo.

Ostatni rozdział Kaznodziejstwo w czasach najnowszych
(s. 323–458) rozciąga się od 1789 r. aż po rok 2007 i wskazanie za-
warte w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis
papieża Benedykta XVI wzywającego do budowy homilii wg sche-
matu: wyznanie wiary, celebracja misterium chrześcijańskiego, życie
w Chrystusie, modlitwa chrześcijańska. Na uwagę zasługuje zwróce-
nie uwagi na zbiory kazań i czasopisma kaznodziejskie, a także dos-
trzeżenie dróg odnowy kerygmatycznej. Jednak niedosyt budzi pomi-
nięcie recepcji soborowego odkrycia współczesnych sposobów prze-
powiadania; owszem jawi się uczestnik Soboru Watykańskiego II
i ten, który go realizował papież Jan Paweł II. Nie wystarczy odwo-
łać się do fragmentów z dorobku Kaznodziei Domu Papieskiego
(s. 447), aby wyrazić bogactwo współczesności.

W zakończeniu (s. 459–461) autor zwrócił uwagę na potrzebę
nowych i wielkich głosicieli słowa Bożego, o prezentowanych mówił
jako o świetnym zastępie (s.459), pozostaje więc szukać więcej infor-
macji o wielkich kaznodziejach i czerpać z ich dziedzictwa. Na stro-
nach 463–474 znalazły się Wskazówki bibliograficzne, które dotyczą
polskich przekładów kazań, opracowań w języku polskim i opraco-
wań obcojęzycznych. Strony 475–494 zajmuje Indeks osób, nato-
miast koleje, aż do strony 502 zajmuje Indeks nazw geograficznych.
Wspomniane indeksy mogą być pomocne w sprawnym poruszaniu
po prezentowanej publikacji. Pracę kończy Spis treści (s. 503), któ-
rego schematyczność rozczarowuje. Umieszczony na końcu pracy
może budzić wątpliwości czytelnika zamierzającego sięgnąć do licz-
nych podtytułów zamieszczonych w poszczególnych rozdziałach.

Praca ks. Kazimierza Panusia wpisuje się w dzieło rozpozna-
wania historii, które ma służyć teraźniejszości i przyszłości. Ujęty te-
mat pracy żadną miarą nie mógł zostać zrealizowany, ale zasygnali-
zowanie konkretnych idei jawi się jako cenny przyczynek w dalszych
poszukiwaniach. Umieszczone indeksy są sposobnością do szybkie-
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go odkrycia fragmentów, które interesują czytelnika. Dzisiaj jawi się
pytanie jak uczyć i przekazywać skarby historii, czy zagłębiać się
w szczegóły? Ciągle aktualne jest pytanie: czy pisać leksykony, czy
książki? Lektura Historii kaznodziejstwa może być przyczynkiem do
znalezienia odpowiedzi.

ks. Jerzy Swędrowski
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