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Słowo wstępne

Benedykt XVI, w Encyklice Deus Caritas est, napisał: Uwie-
rzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może wyrazić podstawową
opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarze-
niem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie. Św. Jan przedstawił w swojej Ewangelii
to wydarzenie w następujących słowach: Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego
wierzy... miał życie wieczne (3, 16). Wiara chrześcijańska, uznając
miłość jako swoją główną zasadę, przyjęła to co stanowiło istotę wia-
ry Izraela, a równocześnie nadała temu nową głębię i zasięg. Wierzą-
cy Izraelita faktycznie modli się codziennie słowami Księgi Powtó-
rzonego Prawa, wiedząc, że w nich jest zawarta istota jego egzysten-
cji: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie. Będziesz
więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej du-
szy swojej, ze wszystkich swych sił (6, 4–5). Jezus połączył w jedno
przykazanie te dwa: przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości
bliźniego zawarte w Księdze Kapłańskiej: Będziesz miłował bliźniego
jak siebie samego (19, 18; por. Mk 12, 29–31). Ponieważ Bóg pier-
wszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem,
ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi (nr 1).

Tematyka miłości jest zawsze aktualna w teologii katolickiej.
Można nawet suponować, że nie ma tematu w Kościele, który nie od-
woływałby się do miłości jako ostatecznej racji fundamentalnych tez
teologicznych. Z tą myślą należy też czytać artykuły zawarte w kolej-
nym zeszycie Warszawskich Studiów Pastoralnych. 
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Największa jest miłość (1 Kor 13, 13) – to jest istotny przekaz
artykułu poruszającego temat ewangelizacji jako funkcji społecznoś-
ci kościelnej (ks. E. Robek SAC). Ks. S. Gasiński w artykule zatytu-
łowanym: Wartości pastoralne kerygmy twierdzi, że jeśli nauka
Chrystusa miała być Dobrą Nowiną, to przede wszystkim On sam
musiał w sobie nosić niewyczerpany ładunek dobroci. I tak było rze-
czywiście. Hojnym, Bożym gestem dawał każdemu swe serce, bu-
dząc miłość i wdzięczność. Od chwili zjawienia się na ziemi Mesja-
sza miłość jest drogowskazem do celów wiecznych. W centrum ke-
rygmatu jest zatem miłość Boga i człowieka.

Temat miłości jest również istotnym przesłaniem artykułu
ks. J. Przybyłowskiego: Wychowanie w rodzinie a dzieło ewangeliza-
cji. Według Autora wielkie nadzieje w dziele ewangelizacji Kościół
pokłada w rodzinie, która jest głęboką wspólnotą życia i miłości mał-
żeńskiej, powołaną do ofiarowania miłości i przekazywania życia.
Z tej racji Kościół powierza także rodzinie misję ewangelizacyjną,
która ma pierwszorzędne znaczenie w wychowaniu chrześcijańskim.

Miłość stanowi podstawowy sens wydarzeń paschalnych, któ-
rych apogeum ludzkim jest śmierć Jezusa na krzyżu (Wielki Piątek).
Ks. Kazimierz Matwiejuk ukazuje to misterium w perspektywie ży-
cia wspólnoty parafialnej. Te cztery pierwsze artykuły zostały ujęte
w jeden dział, który został zatytułowany: Życie Kościoła.

Druga część artykułów porusza problemy współczesnego czło-
wieka. Bp Andrzej F. Dziuba analizuje w swoim artykule ewange-
liczne przykazanie miłości, wskazując na teologię bliźniego jako pod-
stawę miłosierdzia chrześcijańskiego. Natomiast Marek T. Pakuła
konkretyzuje problematykę miłości w perspektywie zagrożeń, jakie
płyną z indyferentyzmu moralnego. Odwołując się przy tym do na-
uczania Jana Pawła II, ukazuje podstawowe tezy nauczania moralne-
go Kościoła. W artykule: Posłuszeństwo i posługa władzy – odpowie-
dzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji ks. Czesław Parzy-
szek SAC pośrednio wskazuje na miłość, która jest podstawą każdej
służby. I wreszcie Tomasz Janus w swoim artykule stawia pytanie:
Czy można odzyskać sport? Na to pytanie można również szukać od-
powiedzi ewangelicznej, w której miłość jest nie tylko teorią, ale do-
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maga się konkretnego świadectwa życia. W dziewiątym numerze za-
mieszczone są również recenzje najnowszych pozycji teologicznych.

Zachęcając do lektury kolejnego numeru Warszawskich Stu-
diów Pastoralnych, pragnę wyrazić nadzieję, że Czytelnicy, zachęce-
ni i zainspirowani treścią przekazu teologicznego artykułów w nich
zawartych, będą pisać dalszy ich ciąg, zwłaszcza poprzez poszuki-
wanie nowych tematów pastoralnych.

ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego

SŁOWO WSTĘPNE
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ŻYCIE KOŚCIOŁA

ks. Edmund Robek SAC*

Ewangelizacja jako funkcja społeczności kościelnej

Kościół, jako ludzka społeczność, może być badany i określa-
ny w tych kategoriach, jakimi posługują się nauki o każdym ludzkim
społeczeństwie. Jednakże „przynależność społeczna” każdego człon-
ka wspólnoty Ludu Bożego łączy się ściśle ze szczególnym „powoła-
niem”. Kościół bowiem, jako Lud Boży, jest równocześnie Ciałem
Mistycznym Chrystusa. Przynależność do niego pochodzi ze szcze-
gólnego wezwania połączonego ze zbawczym działaniem łaski. Chcąc
zatem przedstawić całą rozległą i wielorako zróżnicowaną wspólnotę
Ludu Bożego, trzeba przede wszystkim widzieć Chrystusa, który każ-
demu w tej wspólnocie w jakiś sposób mówi: pójdź za Mną (J 1, 43).
Jest to społeczność uczniów i wyznawców, z których każdy w jakiś
sposób, czasem bardzo wyraźnie uświadomiony i konsekwentny,
a czasem słabo uświadomiony i bardzo niekonsekwentny, idzie za
Chrystusem. W tym przejawia się na wskroś „osobowy” profil i wy-
miar tej społeczności, która pomimo wszystkich braków życia wspól-
notowego w ludzkim tego słowa znaczeniu jest wspólnotą właśnie
przez to, że wszyscy w jakiś sposób stanowią ją z samym Chrystu-

8

* 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.



sem, choćby tylko przez to, że noszą na swej duszy niezniszczalne
znamię chrześcijanina.2

Z racji przynależności społecznej i powołania łaski wszyscy
członkowie społeczności Kościoła są wezwani przez Chrystusa do
czynnego świadectwa ewangelicznego. W wypełnianiu tego zadania
na pierwszym miejscu postawić należy świadectwo życia. Konsty-
tucja w ten sposób określa ten związek: (...) ludzie świeccy stają się
potężnymi głosicielami wiary w rzeczach, których się spodziewają
(por. Hbr 11, 1), jeśli z życiem z wiary niezachwianie łączą wyznanie
wiary. Ta ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa dokonywane
zarówno świadectwem życia, jak i słowem, nabiera swoistego cha-
rakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwyk-
łych warunkach właściwych światu (LG 35).3

Funkcja ewangelizacyjna w świecie

Ewangelizacja może być spełniana na trzy różne, komplemen-
tarne sposoby: 1) przez świadectwo życia; 2) przez głoszenie Ewan-
gelii; 3) przez charyzmaty, które są dane ku zbudowaniu Ludu Boże-
go (LG 12). Wiernych świeckich, do właściwego dawania świadect-
wa słowa, przygotowuje nauczanie hierarchii,4 które powinno mieć
charakter formacyjny.5

EWANGELIZACJA JAKO FUNKCJA SPOŁECZNOŚCI KOŚCIELNEJ
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4 „Do pasterzy należy jasne wyłożenie zasad dotyczących celu stworzenia i używa-
nia rzeczy doczesnych oraz dostarczanie pomocy moralnych i duchowych, by po-
rządek rzeczy doczesnych odnowił się w Chrystusie” (DA 7). Działalność Ducha,
który asystuje nauczaniu Kościoła nie jest jednak automatyczna – respektuje wol-

3 Konstytucja widzi tu potrzebę podkreślenia szczególnej wartości ewangelizacyjnej
małżeństwa chrześcijańskiego. Wyraża się zatem tak: „W wypełnianiu tego zada-
nia nader cenny okazuje się ten stan życia, który uświęcony jest osobnym sakra-
mentem, mianowicie życie małżeńskie i rodzinne. Tam odbywa się zaprawa
w apostolstwie świeckich i tam znajduje się znakomita jego szkoła, gdzie poboż-
ność chrześcijańska przenika całą treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją
przemienia. Tam małżonkowie znajdują swoje powołanie polegające na tym, że
mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami wiary i miłości Chrys-
tusa. Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno obecne cnoty Kró-
lestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego życia” (LG 35). J.-G. Page, Teolo-
giczne podstawy posłannictwa świeckich, „Communio” 7(1987)3, s. 59–60.

2 Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika, nr 21.



Paweł VI stwierdził, że obowiązek ewangelizacji należy uwa-
żać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najpraw-
dziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji.6 Ponieważ
Kościół jest powszechny, a jego misja zbawcza ma charakter uni-
wersalny, dlatego ewangelizacja jest działaniem globalnym i dyna-
micznym, które obejmuje wszystkich chrześcijan uczestniczących
w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa. Do nieod-
łącznych elementów ewangelizacji należy przepowiadanie, liturgia
i posługa miłości zbawczej. Ewangelizacja w każdej formie jest ak-
tem głęboko eklezjalnym, który domaga się udziału wszystkich pra-
cowników Ewangelii – każdego według właściwego mu charakteru
i posługi.7

Ewangelizacja a sprawy ziemskie

Ewangelizacja dotyczy wszystkich wymiarów życia człowie-
ka, dlatego w jej realizacji nie można lekceważyć problemów naj-
wyższej wagi, tak dziś nabrzmiałych, które dotyczą sprawiedliwości,
wyzwolenia, postępu i pokoju w świecie (EN 31). Według Jana Paw-
ła II pomiędzy ewangelizacją a postępem człowieka, czyli rozwojem
i wyzwoleniem, istnieją wewnętrzne więzy. Przede wszystkim jest to
związek natury antropologicznej, gdyż człowiek ewangelizowany nie
jest bytem abstrakcyjnym, ale osobą, która uczestnicząc w życiu, jest
uwikłana w sprawy społeczne i gospodarcze. Na drugim miejscu pos-
tawić należy więzy natury teologicznej, gdyż planu stworzenia nie

KS. EDMUND ROBEK SAC
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7 Jan Paweł II, Evangelium vitae. Encyklika, nr 78.

6 Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska (8 XII 1975), nr 13 (dalej
skrót: EN).

5 Jego treścią pozostaje to wszystko, „w co należy wierzyć i co trzeba czynić dla
chwały Bożej i zbawienia ludzi” (KPK, kan. 768 § 1), a jako cel należy wskazać
przygotowanie wiernych do przepajania i udoskonalania duchem ewangelicznym
porządku doczesnego (KPK, kan. 225 § 2), ze szczególnym wyróżnieniem: god-
ności i wolności osoby ludzkiej; jedności i trwałości, a także zadań rodziny; obo-
wiązków ludzi żyjących w społeczeństwie; planu Bożego co do rzeczy stworzo-
nych (KPK, kan. 768 § 2).

ność serc, w których się dokonuje: to może, między innymi, wyjaśnić opóźnienie
w dochodzeniu do doskonałej jednomyślności między oficjalnym nauczaniem hie-
rarchii a zgodą całego wierzącego ludu na to nauczanie. J.-G. Page, Teologiczne
podstawy posłannictwa świeckich, art, cyt., s. 60.



można oddzielić od planu odkupienia, obejmującego również bardzo
konkretne sytuacje, w których należy zwalczać krzywdy i zaprowa-
dzić sprawiedliwość. I wreszcie są także więzy natury najbardziej
ewangelicznej, czyli porządek miłości: nie można bowiem głosić no-
wego przykazania, nie popierając, wraz ze sprawiedliwością i poko-
jem, także prawdziwego i braterskiego postępu człowieka.8

Ewangelizacja musi więc być bliska życiu, którego nie można
zatrzymać, aby wtedy zmieniać sytuacje patologiczne, poprawiać po-
pełnione błędy, lub niwelować ich skutki. Chrystus został posłany do
ludzi w ich życiowej sytuacji. Znalazł się wśród biednych, chorych,
grzesznych, opuszczonych, pogardzanych, aby ulżyć ludzkiej nędzy
i walczyć z wszelkimi formami izolacji społecznej (por. Łk 4, 18–19;
Iz 61, 1–2). Przyszedł On, aby wyzwolić człowieka. Dokonał tego,
biorąc na siebie ludzkie słabości i brzemię cierpienia, którego częstą
przyczyną jest choroba: Istotnie, cała posługa Jezusa jest przeniknię-
ta troską o cierpiących, których widział On wokół siebie: o ludzi zbo-
lałych, paralityków, trędowatych, niewidomych, głuchych i niemych
(por. Mt 8, 17).9

Najbardziej widać sens ewangelizacji przyjaznej człowiekowi
i bliskiej jego życiu w Kościele „ubogim”, jakim jest na przykład
Kościół w Afryce. Ojcowie Synodu poświęconego Afryce na zakoń-
czenie obrad wyrazili gotowość do podjęcia wyzwania, jakim jest
służba zbawieniu w różnorodnych środowiskach życia ludów afry-
kańskich. Kościół musi nadal spełniać swą prorocką rolę i być gło-
sem tych, którzy nie mają głosu, aby wszędzie uznawano ludzką god-
ność każdego człowieka oraz by człowiek stanowił zawsze centrum
wszelkich programów władz państwowych. Synod (…) apeluje do
sumienia rządzących państwami i odpowiedzialnych za dobro spo-
łeczne, aby tworzyli coraz lepsze warunki dla wyzwolenia i harmonij-
nego rozwoju ludności swoich krajów.10 W Kościele „ubogim” lepiej
więc widać potrzebę głoszenia Ewangelii nie tylko w imieniu Chrys-
tusa, ale też w imieniu człowieka potrzebującego pomocy. Ten wy-
miar ewangelizowania w Kościele współczesnym został z różnych

EWANGELIZACJA JAKO FUNKCJA SPOŁECZNOŚCI KOŚCIELNEJ

11

10 Jan Paweł II, Ecclesia in Africa. Adhortacja apostolska, nr 70.

9 Synod Biskupów, Specjalne Zgromadzenie poświęcone Afryce, Lineamenta 79.

8 EN 31.



powodów pomniejszony, a tym samym ewangelizacja stała się bar-
dziej przekazem słowa niż świadectwem życia.

Należy jednak mocno podkreślić, że więzy Ewangelii z czło-
wiekiem nie mogą zaburzać, ani naruszać integralności wiary Koś-
cioła: nie wolno rezygnować z części doktryny chrześcijańskiej i nie
można akceptować obyczajów sprzecznych z nauczaniem Ewangelii.
Prawdziwa ewangelizacja jest w rzeczywistości przedsięwzięciem
mozolnym i trudnym, ponieważ nie może w żadnej mierze naruszyć
specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej.11

Świadectwo miłości ewangelicznej

W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium jest wyraźnie
podkreślone, że święty Lud Boży ma udział w proroczej funkcji
Chrystusa przez przede wszystkim przez świadectwo życia wiary
i miłości (LG 12). Świadectwo miłości jest najważniejsze, gdyż jak
uczy św. Paweł – z tych trzech cnót: wiary, nadziei i miłości –
największa jest miłość (1 Kor 13, 13). W Hymnie o miłości Apostoł
Paweł potwierdził, że zna dobrze wartość, jaką Chrystus przypisał
przykazaniu miłości. Kościół w ciągu wieków zawsze był wierny te-
mu nauczaniu i czuł się powołany do dawania świadectwa Ewangelii
miłości słowem i uczynkami, biorąc przykład z Chrystusa.12

Czasy współczesne stawiają nowe wyzwania dziełu ewangeli-
zacji. Wielu ludzi bowiem zapomniało o Bogu. Jan Paweł II miał peł-
ną świadomość trudnej sytuacji współczesnego człowieka, a zwłasz-
cza dawał wyraz niepokojowi o „zagubienie” Europejczyków. Wielu
ludzi, odcinających się od chrześcijaństwa, sprawia wrażenie, że są
zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Najbardziej niepo-

KS. EDMUND ROBEK SAC

12

12 „Przeszedł przez świat dobrze czyniąc” (Dz 10, 38). Jan Paweł II, Świadectwo
miłości w Kościele – wspólnocie prorockiej. Katecheza z 3 VI 1992, 1.

11 Jan Paweł II, Misja Kościołów lokalnych w obrębie Kościoła powszechnego. Ka-
techeza z 14 VI 1995, 5. „Rzeczą złudną byłoby poszukiwanie harmonii przez
wprowadzanie do nauki Chrystusa obcych elementów, pochodzących z innych re-
ligii. Byłby to zwykły synkretyzm religijny, a więc rozwiązanie nie do przyjęcia.
Potrzebna jest natomiast autentyczna przemiana prowadząca do podniesienia –
a jeśli zachodzi potrzeba uzdrowienia kultur, które przyjmują objawienie chrześci-
jańskie i pragną karmić się jego życiodajną treścią.” Tamże.



kojące jest jednak to, że stan ducha wielu chrześcijan jest podob-
ny.13 Objawia się to utratą dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu
towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność reli-
gijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez du-
chowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dzie-
dzictwo pozostawione im przez historię (EE 7).14

Wielkim zagrożeniem dla chrześcijaństwa w Europie jest prze-
de wszystkim stopniowo wkraczające  zeświecczenie, które sprawia,
że wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z co-
dziennym doświadczeniem. Wzrasta także trudność przeżywania oso-
bistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym,
w którym chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na
próbę i zagrożona. To prowadzi w końcowym efekcie do tego, że
w wielu sferach publicznych ludzie łatwiej deklarują się jako agnos-
tycy niż jako wierzący. Odnosi się nawet wrażenie, że niewiara jest
czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia spo-
łecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne (EE 7).
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14 W ciągu wieków bowiem Kościół związał się bardzo ściśle z naszym kontynen-
tem, a duchowe oblicze Europy kształtowało się dzięki wysiłkowi misjonarzy,
świadectwu świętych i męczenników oraz wytrwałej pracy mnichów, zakonników
i duszpasterzy (EE 25).

13 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa. Adhortacja apostolska, 7 (dalej skrót: EE). Miej-
sce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobo-
wiązujące uczucie religijne; szerzą się różne formy agnostycyzmu i praktycznego
ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia rozdźwięku między wiarą a ży-
ciem; wielu uległo duchowi immanentystycznego humanizmu, który osłabił ich
wiarę, prowadząc niestety często do jej całkowitego porzucenia; jesteśmy świad-
kami swego rodzaju sekularystycznej interpretacji wiary chrześcijańskiej, która
powoduje jej erozję i z którą wiąże się głęboki kryzys sumienia i praktyki mo-
ralności chrześcijańskiej. Wielkie wartości, które w znacznej mierze były inspira-
cją dla kultury europejskiej, zostały oddzielone od Ewangelii, przez co utraciły swą

najgłębszą duszę, zostawiając miejsce dla licznych wypaczeń (EE 47). Obok licz-
nych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religijność niejas-
na i niejednokrotnie błędna. Jej przejawy są często ogólnikowe i powierzchowne,
a czasem wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. Obserwuje się takie zja-
wiska, jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za
wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podej-
mowania wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do nie-
bezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń pseudoreligijnych (EE 68).



Dostrzec również należy zagrożenie dla wiary, którego źród-
łem jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystu-
sa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że człowieka uważa się
za absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew
naturze rzeczy, zając miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie
człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni  człowieka. Zapomnienie o Bogu
doprowadziło do porzucenia człowieka i dlatego nie należy się dzi-
wić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swo-
bodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu te-
orii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedo-
nizmu w strukturze życia codziennego (EE 9).15

Jan Paweł II dostrzegał również potrzebę ewangelizowania lu-
dzi zagubionych w Polsce. Już w czasie pierwszej pielgrzymki do
Polski wzywał Kościół w Polsce do podjęcia dzieła ewangelizacji
z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce, po-
móżmy odkryć Go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy wier-
nych świadków Ewangelii znów zaczną przemierzać nasz kontynent;
gdy dzieła architektury, literatury i sztuki będą w sposób porywający
dla współczesnego człowieka ukazywać Tego, który jest „wczoraj, dziś,
ten sam na wieki”; gdy w sprawowanej przez Kościół liturgii ujrzą
piękno oddawania Bogu chwały; gdy dostrzegą w naszym życiu świa-
dectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świętości.16

Cele ewangelizacyjne

Przemiany, które dokonują się we współczesnym świecie, spo-
wodowały rozłam pomiędzy wiarą i życiem. To niebezpieczeństwo
dostrzegli już Ojcowie soborowi, ale widział je również Jan Paweł II.
Sobór wzywał chrześcijan, aby przykładali się do wiernego wypeł-
niania swych obowiązków ziemskich, kierując się przy tym duchem
Ewangelii. Chrześcijanie powinni mieć pełną świadomość, że życie
na ziemi jest tylko pielgrzymowaniem, gdyż ich prawdziwą ojczyzną
jest „niebo”, ale z tego względu nie mogą zaniedbywać swoich obo-
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16 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Gniezno 3 VI 1979, 6.

15 Na temat diagnozy obecnej sytuacji Kościoła i chrześcijan w Europie zob. E. Ro-
bek, Pastoralne aspekty adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, w: Sytuacja
Kościoła w Zjednoczonej Europie, red. E. Robek, Warszawa 2005, s. 44–48.



wiązków ziemskich. Na mocy samej wiary jeszcze bardziej są zobo-
wiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest dane.
Rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym trzeba za-
liczyć do ważniejszych błędów naszych czasów.17

Celem głoszenia Ewangelii jest prawdziwe i skuteczne wyz-
wolenie człowieka poprzez zapewnienie mu warunków życia licują-
cych z jego godnością.18 Ewangelizacja musi zatem sprzyjać takim
inicjatywom, które przyczyniają się do rozwoju i uszlachetnienia czło-
wieka w jego wymiarze duchowym i materialnym. W ewangelizacji
chodzi zatem o rozwój całego człowieka, rozpatrywanego nie tylko
jako izolowana jednostka, ale także w kontekście solidarnego i har-
monijnego rozwoju wszystkich członków społeczności ludzkiej.19

Nie mniej ważne jest ukierunkowanie terapeutyczne ewangeli-
zacji, która powinna piętnować i zwalczać wszystko, co poniża i nisz-
czy człowieka. Do sprawowania posługi ewangelizacji na polu spo-
łecznym, która jest aspektem prorockiej funkcji Kościoła, należy tak-
że ukazywanie zła i niesprawiedliwości. Trzeba jednak zachować
wierność zasadzie miłości zbawczej w ewangelizacji, która sprawia,
że przepowiadanie zawsze powinno być ważniejsze od oskarżenia.20

Jeśli natomiast zachodzi konieczność wydawania sądów lub oskarża-
nia, to musi to wynikać z przepowiadania (głoszenia dobrej, radosnej
nowiny) dającego mu prawdziwą stałość i moc wyższej motywacji.21
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21 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika (30 XII 1987), 41. Trafnie określił
tę funkcję motywacyjną N. Lobkowicz: „Kościół winien mocniej ukazać, że na-
prawdę kocha człowieka, także i właśnie grzesznego – jak sam Zbawiciel; powi-
nien tez starać się tak przekazywać swe orędzie, aby było ono przyjmowane jako
wypełnienie najgłębszych i najbardziej ukrytych pragnień ludzkich. Kościół wi-
nien wciąż na nowo «zachwycać» Jezusem, a Jego samego i Jego orędzie ukazy-

20 „Kościół otrzymał Ewangelię jako orędzie oraz źródło radości i zbawienia. Otrzy-
mał ją w darze od Jezusa, posłanego przez Ojca, aby „ubogim niósł dobrą nowinę”
(Łk 4, 18). Otrzymał ją za pośrednictwem Apostołów, przez Niego posłanych na
cały świat (por. Mk 16, 15; Mt 28, 19–20). W Kościele zrodzonym z tego głosze-
nia Ewangelii nieustannie rozbrzmiewa echo przestrogi Apostoła: „Biada mi, gdy-
bym nie głosił Ewangelii” (2 Kor 9, 16)” (EV 78).

19 Por. Paweł VI, Populorum progressio. Encyklika, 48.

18 Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła. Orę-
dzie na Światowy Dzień Migranta 2 II 2001, 3.

17 KDK 43; por. DM 21; EN 19.



Ewangelia w życiu codziennym

Jan Paweł II twierdził, że wiara, która nie staje się kulturą, nie
jest wiarą w pełni przyjętą, do końca przemyślaną, przeżywaną w na-
leżytej wierności.22 Ewangelizacja powinna zatem być wcielaniem
wiary w codzienność. Wzorem dla ewangelizatorów jest Jezus
Chrystus, Słowo Wcielone, który przyszedł na świat, by odkupić całą
ludzkość i być Panem wszystkich (Dz 10, 36). A jednak działał i żył
w religijnej tradycji Izraela (por. Łk 2, 22–24.39.41; Mt 4, 23; 17, 27),
a także doprowadził ją do pełni zgodnie z nową treścią Przymierza,
które sam zapoczątkował, przezwyciężając pewne elementy starego
Prawa, czego świadectwem jest Nowy Testament (por. Mt 5, 17–20;
15, 1–6; Rz 8, 1–4; Ga 4, 4). Jezus myśli jednak i mówi o innych ow-
cach, które jako jedyny Pasterz pragnie przyprowadzić do jedynej
owczarni (por. J 10, 16). Św. Paweł, powołany przez Chrystusa jako
apostoł pogan (por. Rz 11, 13; 1, 5), polecał nowym chrześcijanom
we wszystkich Kościołach, by pozostawali takimi, jakimi byli w chwi-
li nawrócenia (por. 1 Kor 7, 17.20.24), to znaczy by nie przyjmowali
obyczajów żydowskich, lecz zachowywali własną kulturę i w niej
przeżywali swą wiarę chrześcijańską.23
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23 Jan Paweł II, Misja Kościołów lokalnych w obrębie Kościoła powszechnego. Ka-
techeza z 14 VI 1995, 3. „W ten sposób można wytłumaczyć i usprawiedliwić
przejęcie przez chrześcijaństwo – przygotowane do tego przez duchowość Starego
Testamentu – elementów kultur i tradycji religijnych pogan, należących do obcych
Izraelowi ludów lub narodów, i włączenie ich w kulturę i cywilizację chrześcijań-
ską. Jest to rzeczywistość historyczna, którą należy rozważać w jej głębokim wy-
miarze religijnym. Orędzie ewaneliczne, będące w swej istocie objawieniem Boga
poprzez życie i nauczanie Chrystusa, należy ukazywać różnym kulturom w taki
sposób, by mogły się rozwijać „zalążki”, pragnienia i oczekiwania – można by po-
wiedzieć nieomal intuicyjne wyczucie wartości ewangelicznych – już w nich za-
siane. Może wówczas dokonać się przemiana, w wyniku której narody nie tracą
swej tożsamości kulturowej. Co więcej, właśnie dlatego, że orędzie to pochodzi

22 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Krajowego Kongresu Kościelnego
Ruchu Zaangażowania Kulturalnego (M.E.I.C.) 16 I 1982, 2, w: Insegnamenti, V,
1(1982), s. 131; por. także tenże, List do Sekretarza Stanu, kard. Agostino Casa-
roli, ustanawiający Papieską Radę ds. Kultury (20 V 1982), AAS 74(1982), s. 685;
Przemówienie do wspólnoty uniwersyteckiej w Louvain (20 V 1985), 2, w: In-
segnamenti, VIII, 1(1985), s. 1591.

wać w tym «kosmicznym» wymiarze, w jakim On i ono występują.” N. Lob-
kowicz, Przekazywanie wiary, w: Podstawy wiary. Teologia, Poznań 1991, s. 209.



Wcielenie wiary w codzienność jest możliwa dzięki inkultura-
cji Ewangelii. Ewangelizacja dokonuje się nie tylko poprzez dostoso-
wanie do kultur różnych narodów, lecz również poprzez przenikanie
Ewangelii do ich sposobu myślenia, wartości, obyczajów, modlitwy,
dzięki poszukiwaniu i uszanowaniu zalążka prawdy obecnego w nich
w sposób mniej lub bardziej widoczny. Ideę tę przedstawia encyklika
Redemptoris missio, nawiązując do poprzednich dokumentów na-
uczania papieskiego oraz Soboru.24 Jan Paweł II podkreślał, że ewan-
gelizacja powinna włączyć się w służbę sprawie człowieka, nie zapo-
minając o żadnej z jego najgłębszych potrzeb. Wielkość tej misji do-
maga się połączenia wysiłków wszystkich dla obrony godności czło-
wieka, dla sprawiedliwego podziału dóbr, dla zgodnego i solidarnego
budowania społeczeństwa, w którym każdy czuje się akceptowany
i kochany.25 Swoistym przejawem tak rozumianej misji była ewange-
lizacja medialna. Ponieważ rozwój kultury w coraz większym stop-
niu angażuje środki społecznego przekazu, narzędzia niezwykle waż-
nego dla kształtowania mentalności i obyczajów, dlatego wierni świec-
cy powinni z poczuciem odpowiedzialności posługiwać się prasą, fil-
mem, radiem, telewizją, teatrem, urzeczywistniając w swej pracy mis-
ję głoszenia Ewangelii całemu światu. Jest ona szczególnie aktualna
w dzisiejszym świecie, któremu niezwłocznie trzeba ukazywać drogi
zbawienia, otwarte przed wszystkimi przez Jezusa Chrystusa.26

Zakończenie

Paweł VI napisał w Evangelii nuntiandi, że każdy uczeń Chrys-
tusa, czy to głosi Ewangelię czy buduje Kościół, powinien mieć
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26 Jan Paweł II, Zadania świeckich w porządku doczesnym. Katecheza z 13 IV 1994, 7.

25 Jan Paweł II, Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim. Orędzie z 8 XII
1992, 1. „Pokój” to znacznie więcej niż tylko brak wojny. Pokój domaga się au-
tentycznego poszanowania godności i praw każdego człowieka, które umożliwia
mu pełny rozwój osobowy. Wyzysk słabszych, niepokojące przejawy ubóstwa
i nierówności społeczne utrudniają i opóźniają stworzenie trwałych podstaw praw-
dziwego pokoju.” Tamże.

24 Jan Paweł II, Misja Kościołów lokalnych w obrębie Kościoła powszechnego.
Katecheza z 14 VI 1995, 3.

od Boga, owa przemiana prowadzi do afirmacji lokalnej kultury, ożywia ją i po-
maga jej przynosić nowe owoce, jakościowo doskonalsze dzięki obecności Chrys-
tusa, łasce Ducha Świętego i światłu Ewangelii. Tamże, 4.



w sercu miłość. Oznaką miłości jest troska o przekazywanie prawdy
i wprowadzanie ewangelizowanych do jedności. Również oznaką mi-
łości jest poświęcenie się głoszeniu Jezusa Chrystusa, bez zastrzeżeń
i wykrętów. Dodajmy jeszcze inne oznaki miłości. Pierwszą oznaką
jest szacunek, a nie szorstkość względem ewangelizowanych odnoś-
nie do religii, ducha, sposobu życia, którego nie należy przesadnie
obciążać, co do sumienia i przekonań. Dalszą oznaką tej miłości jest
wystrzeganie się, aby kogoś, zwłaszcza słabego w wierze, nie urazić
takimi wypowiedziami, które mogą być jasne dla znawców, ale dla
wiernych mogą stać się raną duszy, źródłem niepokoju i zgorszenia.
Wreszcie oznaką miłości będzie staranie się, by podawać chrześcija-
nom nie zdania wątpliwe i niepewne, powstałe ze źle przyswojonej
wiedzy, ale przekonania pewne, oparte na Słowie Bożym. Wierni po-
trzebują takich pewnych przekonań do życia po chrześcijańsku; mają
do nich prawo jako dzieci Boga, które w Jego ramionach całkowicie
zawierzają wymogom miłości.27

Zusammenfassung
Es wäre viel gewonnen, wenn die Kirche und ihre Theologie Ant-

worten aus dem Glauben auf Fragen geben könnte, die die Menschen wirk-
lich bedrängen. So lange wir Antworten produzieren auf Fragen, die nie-
mand stellt, kann Evangelisierung nicht gelingen. Evangelisierung kann nur
gelingen, wenn in Gemeinden ein Klima herrscht, in dem Menschen sich
ernst nehmen und annehmen, in ihrer tatsächlichen Lebenssituation. Es gibt
kaum ungebrochenes und unverletztes Leben.

Evangelisierung erfordert eine Vielfalt von Zugangswegen und einen
Abschied von der Uniformität der Gemeinden. Unterschiedliche Menschen
aus unterschiedlichen Milieus in unterschiedlichen Gruppen brauchen auch
unterschiedliche Gemeindeformen.

Evangelisierung erfordert den Abschied von volkskirchlichen Omni-
potenzphantasien. Kirche ist nicht mehr die sinngebende Kraft der Gesell-
schaft, sondern ein Anbieter von Lebenssinn unter vielen. Diese Markt-
situation erfordert andere Formen und Verhaltensweisen als die ehemalige
Monopolsituation in der christentümlichen Gesellschaft.

tł. Bogusław Spurgjasz
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ks. Stanisław Gasiński*

Wartości pastoralne kerygmy

Sobór Watykański II przyjął za swój podstawowy i najbardziej
istotny cel odrodzenie wiary poprzez ożywienie działalności duszpas-
terskiej. Kościół żyje wiarą w Jezusa Chrystusa i Jego słowem, czyli
Dobrą Nowiną o nadejściu królestwa Bożego. Dlatego gromadzi się
w każdą niedzielę, aby słuchać słowa Bożego oraz poprzez liturgicz-
ną celebrację tajemnic wiary i wspólną modlitwę dziękować Bogu za
Jego zbawcze dzieła. Ponieważ słowo Boże jest źródłem życia Koś-
cioła, dlatego jego głoszenie jest jego fundamentalną posługą i po-
winno mieć absolutny priorytet we wszystkich wymiarach duszpas-
terstwa.2

19

2 Por. Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska, nr 90; Jan Paweł II,
Ecclesia in Europa. Adhortacja apostolska, nr 48.

* Ks. Stanisław Gasiński (1959) – kapłan archidiecezji częstochowskiej. Na PWT
w Krakowie (1984 r.) uzyskał magisterium, a następnie (1997 r.) stopień licencjatu.
Jest organizatorem życia parafialnego w Praszce na Makowym Wzgórzu. Jego sta-
raniem i w dużej mierze przy zaangażowaniu jego własnych funduszy powstało
Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej w Praszce. Znaczenie dzieła ks. S. Gasińskiego
podkreśliły Władze województwa opolskiego przyznając odznakę honorową Za
zasługi dla województwa opolskiego. Z inicjatywy ks. Stanisława Gasińskiego
powstała Fundacja Familia Christiana, Centrum Duszpasterstwa Rodzin i Poradnia
Życia Rodzinnego w Praszce. Jest autorem modlitewnika praszkowskiego Oto Mat-
ka Twoja oraz wielu artykułów, rozważań, wywiadów i sprawozdań drukowanych
w tygodnikach kościelnych oraz świeckich; wygłosił kilkadziesiąt odczytów. Autor
jest członkiem Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Częstochowie,
a w roku 2008 uzyskał na UKSW tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teo-
logii pastoralnej.



Znaczenie kerygmatu w kształtowaniu postaw wiary

Termin kerygma oznacza: obwieszczenie, ogłoszenie, prokla-
mację, wezwanie, ogłoszenie przez herolda. W znaczeniu teologicz-
nym kerygma może być też kazaniem. W teorii kaznodziejstwa treść
tego pojęcia ulegała ewolucji, przy czym rozwój ten znacznie posze-
rzył jego sens. Kerygmat oznacza nie tylko czynność głoszenia lub
proklamowania słowa Bożego, dokonaną w określonym czasie, lecz
także wskazuje na samą treść, czyli materię zawartą w przepowiada-
niu zgodnym z nauczaniem Kościoła.

Rozwój tego pojęcia wiązał się z działalnością apostolską pier-
wotnego Kościoła, który świadomy zadań wynikających z misyjnego
mandatu Chrystusa, realizował go w formie ustnej i pisemnej. W cza-
sach patrystycznych pisarze kościelni w sposób konkretny przyczy-
nili się do sformułowania pojęcia kerygmatu w swych pismach, a tak-
że określili bliżej jego principia i zasady.3

Nie ulega wątpliwości, że cała Tradycja Kościoła naukę Chrys-
tusa ujmuje w kategoriach kerygmy. Kerygmę, we właściwym tego
słowa znaczeniu, stanowi nauczanie apostołów i ewangelistów. Gło-
szone i spisane przez nich słowo, poparte świadectwem wiary oraz
czynów, okazało się skuteczne w wypełnianiu misji ewangelizacyj-
nej, gdyż budziło wiarę, co św. Paweł wyraził zwięzłą formułą: wia-
ra rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10, 17).4

Podstawą wiarygodności kerygmy jest fakt Zmartwychwstania
Chrystusa. Apostołowie, głosząc zmartwychwstanie, podkreślali jego
fundamentalne znaczenie dla wiary chrześcijańskiej: jeżeli Chrystus
nie zmartwychwstał daremne jest nasze nauczanie i próżna jest także
wasza wiara (1 Kor 15, 14). Dlatego kerygma, w dziejach pierwotne-
go Kościoła, miała zawsze charakter sakralny.5 Zawierała wewnętrz-
ną dynamikę właściwą słowu Bożemu i nigdy nie utożsamiała się
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5 Por. tamże, s. 32–33. Szerzej na ten temat zob. G. Lohfink, Rozumieć Biblię, War-
szawa 1987.

4 Por. S. Grzybek, Kerygmatyczne wartości Pisma Świętego w świetle ewangelizacji
współczesnego świata, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1(1995), s. 28–29.

3 W języku polskim funkcjonują dwa określenia: „kerygma” i „kerygmat”, których
znaczenia na ogół się pokrywają. Por. S. Grzybek, Współczesna hermenutyka
biblijna, w: Współczesna biblistyka polska 1945–1970, Warszawa 1972, s. 65–66.



z sofistyką, retoryką czy demagogią. Głoszenie w taki sposób nauki
Chrystusa domaga się pokory oraz suponuje świadomość odpowie-
dzialności za dzieło ewangelizacji w świecie.

Kerygmę, w znaczeniu biblijnym, można określić jako prokla-
mację zbawienia dokonanego w Jezusie Ukrzyżowanym i Zmar-
twychwstałym. Jest ona połączona z wezwaniem do wiary i nawróce-
nia. Głoszenie kerygmy jest zatem przepowiadaniem misyjnym, a je-
go adresatami są niechrześcijanie. Istotną treścią kerygmatu jest to,
co Bóg uczynił dla ludzi przez Chrystusa. Do głównych elementów
doktrynalnych kerygmatu należą: ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Dz 2,
23; 3, 13–15; 4, 10; 5, 30; 10, 39; 13, 28; Rz 10, 9); zmartwychwsta-
nie i ukazywanie się apostołom (Dz 2, 24. 32; 3, 15; 10, 40; 13, 30–32;
1 Tes 1, 10); władza sędziowska Zmartwychwstałego (Dz 10, 42; 17,
31; 2 Tm 4, 1) oraz wezwanie do wiary, nawrócenia i chrztu jako
koniecznych warunków do zbawienia (Dz 2, 38; 3, 19–21).6 Głosze-
nie kerygmy oraz jej osobista aprobata jest podstawowym zadaniem
wierzących, gdyż jest ona proklamacją życia wiecznego, a nie tylko
samą doktryną. Jest to szczególnie mocno widoczne w listach apos-
tolskich św. Pawła, dla którego głoszenie kerygmy było tożsame
z nauczaniem Chrystusa. Apostoł Narodów podkreśla, że on jest jej
heroldem (Rz 16, 27; 1 Kor 2, 4). Natomiast jej głoszenie jest uza-
sadnione faktem zmartwychwstania Chrystusa (1 Kor 1, 24; 2 Tym 4,
18; Tyt 1, 4).

Apostołowie i ich następcy, w wymiarze geograficznym jak
i historycznym, sukcesywnie prowadzili dzieło ewangelizacji. W ten
sposób przyczyniali się do uściślenia pojęcia kerygmatu. W swoim
nauczaniu akcentowali to, że kerygmat prowadzi do wiary, ta zaś do
zbawienia (por. Rz 10, 17). Akcentowali jednak przy tym wierność
i czystość przekazu Objawienia i Tradycji.

Kerygma była rozpowszechniana w formie ustnej i pisemnej.
Przekaz pisemny realizował jednakże pełniej zasadę powszechności
kerygmatu, docierając do wszystkich środowisk – nawet do tych,
gdzie ewangelizator nie mógł udać się osobiście. Przekaz pisemny
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6 Por. S. Grzybek, Kerygmatyczne wartości Pisma Świętego w świetle ewangelizacji
współczesnego świata, art. cyt., s. 33.



okazał się też trwalszy niż ustny. Dowodem tego są Księgi Pisma
Świętego, czy też utrwalona w pismach działalność literacka Ojców
Kościoła, służąca zachowaniu ciągłości kerygmatu.7

Termin kerygma, w sensie przekazu ustnego, może posiadać
następujące aspekty: ogłoszenie, obwieszczenie, aklamacja, radosne
okrzyki. W perspektywie pastoralnej kerygma jest to głoszenie przez
apostołów i ich następców Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Pojęcie
to wskazuje także na treści przekazywane w przepowiadaniu i ozna-
cza nie tylko samą Ewangelię, ale również nauczanie apostolskie.
W wymiarze merytorycznym kerygma może oznaczać: naukę ogólną
lub konkretną treść, część doktryny chrześcijańskiej (np. naukę o są-
dzie), treść Ewangelii, nauczanie Kościoła, Tradycję apostolską, ni-
cejskie wyznanie wiary, a nawet tytuł dzieła.

Kerygma z istoty swojej polega na proklamacji słowa Bożego,
które domaga się nie tylko wewnętrznej akceptacji lecz również świa-
dectwa okazywanego w codziennym życiu.8 Zgodnie z Konstytucją
II Soboru Watykańskiego o Objawieniu Bożym, kerygma implikuje
treść Pisma Świętego, czyli kryje w sobie autentyczną naukę wiary,
poświadczoną przez Tradycję: Tradycja święta zatem i Pismo Święte
ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Wypływając z tego samego źród-
ła Bożego, zrastają się w jedno i zdążają do tego samego celu. Albo-
wiem Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Du-
cha Świętego zostało powierzone apostołom oraz przekazane w całoś-
ci ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, stawali się je w swym
nauczaniu zachowywać, wyjaśniać i rozpowszechniać (KO 9).

Wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie – to centralne tajemnice
Chrystusa, które zawsze zachowują swą aktualność. Mają tę dziwną
moc, że zamiast zacierać się w pamięci Kościoła i jak wszystko, prze-
chodzić do historii – potężnieją z każdym dniem, a w miarę upływu
wieków pogłębia się ich zrozumienie. Wcielenie Syna Bożego to nie
tylko wydarzenie narodzin w betlejemskiej szopie, ale nieustanne ro-
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8 Szerzej na omawiany temat zob. S. Grzybek, Współczesne przekazywanie słowa
Bożego, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 9–10(1975), s. 216–224;
J. Stępień, Słowo objawione w przepowiadaniu słowa Bożego, „Ateneum Kapłań-
skie” 67(1964), s. 32–44.

7 Por. S. Grzybek, Współczesna hermenutyka biblijna, art. cyt., s. 72.



dzenie się w duszach ludzkich. Łaska Chrystusa użyźnia także serca
współczesnych ludzi z taką samą siłą, jak kiedyś, gdy w pamiętnym
dniu Krew z Krzyża użyźniała stoki Golgoty. Tajemnice paschalne
uobecniają się w Eucharystii, która karmi bez końca dusze ludzi wie-
rzących i będzie karmić tak długo, jak długo będzie żył na ziemi
choćby jeden kapłan i usta jego będą zdolne wypowiedzieć słowa
konsekracji. Wszystko to Kościół zawdzięcza żyjącej stale Miłości
Chrystusa.9 Miłość pozwala zrozumieć sens kerygmy, gdyż z miłości
Chrystusa wypływały czyny dobroci. Św. Łukasz napisał, że moc
wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich (Łk 6, 19). Ludzie przy-
chodzili do Jezusa, bo ich pociągał dobrocią swojego serca. Ewan-
gelie nie wspominają wprawdzie, czy Chrystus uśmiechnął się kiedyś
w czasie swej ziemskiej wędrówki, ale nie sposób o tym wątpić.10

Surowością swego spojrzenia nie pociągnąłby nikogo, a zwłaszcza
dzieci. Fakt, że dzieci lgnęły do Niego, jest najlepszym dowodem
apostołowania dobrocią i miłością (Mk 10, 14).

Jeśli nauka Chrystusa miała być Dobrą Nowiną, to przede
wszystkim On sam musiał w sobie nosić niewyczerpany ładunek
dobroci. I tak było rzeczywiście. Hojnym, Bożym gestem dawał każ-
demu swe serce, budząc miłość i wdzięczność. Św. Łukasz pisze, że
Chrystus był potężny w uczynku i mowie przed Bogiem i przed całym
ludem (24, 19). On pierwszy odwrócił zalęknione oczy patrzących ku
Górze Synaj, On ściszył gromy i zgasił rażący blask błyskawic –
ukazując w całej swej piękności górę ośmiu błogosławieństw. Od
chwili zjawienia się na ziemi Mesjasza miłość jest drogowskazem do
celów wiecznych. Głos Chrystusa, Dobrego Pasterza, z góry ośmiu
błogosławieństw na cały świat rozniesie echo Jego słów: błogosła-
wieni cisi..., błogosławieni miłosierni..., błogosławieni pokój czynią-
cy (por. Mt 5, 2n).11

Jeśli jest prawdą, że życie każdego człowieka jest księgą, z któ-
rej może czytać każdy, to przede wszystkim taką księgą zawierającą
najwspanialszą lekcję miłości i dobroci było życie Chrystusa.12 Ci,
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11 Por. S. Grzybek, Chrystus Bóg, „Niedziela” 2(1953), s. 19.

10 Tamże.

9 Tamże.



którzy zostali powołani przez Boga, aby je opisywać, przekazują pod-
stawową prawdę: Nigdy, żaden człowiek nie mówił tak, jak ten Czło-
wiek. Mowa Chrystusa, chociaż wypływała z jego ludzkich ust, to
jednak niepomiernie różniła się od mowy zwykłego człowieka. Na-
uczanie weryfikowało się w życiu Mesjasza.13 Szczęśliwi byli ci, któ-
rzy mieli możność słuchania tej nauki z ust Zbawcy. Sam Chrystus
mówił przecież do Apostołów: A wasze oczy błogosławione, iż widzą
i uszy, że słyszą. Albowiem zaprawdę powiadam wam, iż wielu proro-
ków i sprawiedliwych chciało widzieć co wy widzicie i słyszeć co wy
słyszycie, a nie słyszeli. Urok miłości, która tchnęła Słowo Chrystu-
sowe, był tak potężny, że nie tylko apostołowie, ale tłumy ludzi po-
szły za Nim. Szli, bo imponowała im moc Jego słowa, bo zachwycali
się siłą Jego argumentacji.14 Ewidentnym dowodem miłości Chrystu-
sa są wszystkie Jego cuda. Zadziwia nas i zastanawia fakt, że Mes-
jasz, przekazujący uczniom Jana Chrzciciela szczegóły swojej misji,
nic nie wspomina o pochodzeniu, nie wylicza żadnych swoich da-
nych personalnych – odwołuje się jedynie do swoich uczynków: Idź-
cie, donieście Janowi coście słyszeli i widzieli, ślepi widzą chromi
chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia (Mt 11, 4).

W swojej misji ewangelizacyjnej apostołowie używają tego sa-
mego argumentu, aby przekonać swoich słuchaczy o prawdziwości
głoszonej przez siebie nauki. Św. Jan napisał w swoim liście: Co by-
ło od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli naszymi oczami, cośmy
oglądali i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, to wam opo-
wiadamy. Uczynki Chrystusa są i pozostaną dla chrześcijan na zaw-
sze znakiem Jego Boskiego posłannictwa i Boskiej miłości. Dlatego
chrześcijaństwo gmach swojej doskonałości zawsze buduje na funda-
mencie miłości. Budowlę tę projektował i wznosił sam Chrystus.
Choćby zaginęły karty Ewangelii opisujące jej Budowniczego, a ona
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14 Faryzeusze bali się przemówień Chrystusa. Sądzili, że swoją osobą przekona i po-
ciągnie wszystkich. Kilku zdaniami przemówił do serca samarytanki, spojrzeniem
przekonał Piotra, w święto Namiotów – na rok przed swoją śmiercią – przyciągnął
do siebie całe rzesze ludzkie. Po Jego kazaniu zaczęli wołać: „Ten jest prawdziwie
prorokiem” (J 7, 38).

13 S. Grzybek, Chrystus Bóg, art. cyt., s. 19.
2(1952), s. 75–76.



sama została, to i tak z samego jej wyglądu możemy odtworzyć syl-
wetkę Chrystusa. Będzie to sylwetka zawsze żywa, bo oparta na źród-
le wszelkiego życia duchowego – jaką jest wieczna, zawsze twórcza
miłość Boga do człowieka.15

Kerygma w przepowiadaniu Kościoła

W teorii kaznodziejstwa wyróżnia się cztery podstawowe for-
my głoszenia Słowa Bożego: 1) katechezy; 2) nauki proste; 3) homi-
lie; 4) kazania. Jeden z teoretyków homilii, ks. Adam Lipnicki, twier-
dzi, że homilia jest pierwotną formą przepowiadania słowa Bożego
i przypadła na wieki żywej wiary, na słuchaczy żywo i mocno wie-
rzących oraz pobożnych i przepojonych wielką czcią do Pisma Świę-
tego i dlatego wywierała kiedyś wrażenie, jakie już dzisiaj nie wy-
wiera, gdy wiara jest słabsza.16

Twórca szkoły kerygmatycznej, Franz Arnold, analizując his-
toryczne źródła kryzysu przepowiadania słowa Bożego, pisze, że
powtarza się on w Kościele periodycznie.17 Analizując dzieła teore-
tyków kaznodziejstwa, można wnioskować, że znawcy tego przed-
miotu wypowiadają się za głoszeniem kazań zawierających odniesie-
nia do znaków czasu. Do kazań tych należy przygotować słuchaczy
poprzez katechezę, nauki proste i homilię. Kiedy w historii Kościoła
była wśród wiernych duża znajomość Pisma Świętego i z tym zwią-
zana silna i żywa wiara, wówczas decydowano się na udzielenie
wiernym przeważnie upomnienia. Natomiast gdy pojawiały się he-
rezje, osłabiał się autorytet prawd Bożych, wtedy ukazywały się trak-
taty dogmatyczne, powstawały dzieła ojców Kościoła, natomiast
z ambon wygłaszano nauki zwane kazaniami.

W homiletyce są różne sposoby stosowania Pisma Świętego
w przepowiadaniu Słowa Bożego. Pismo Święte, wykorzystywane
jako motto, stanowi krótkie zdanie zaczerpnięte z przeczytanej Ewan-
gelii lub innych tekstów Pisma Świętego. Ten źródłowy tekst Obja-
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17 Por. F. X. Arnold, Dienst am Glauben, Freiburg 1948, s. 15–30.

16 Por. A. Lipnicki, Zasady kaznodziejstwa czyli nauka opowiadania słowa Bożego,
t. 2, Wilno 1860, s. 207.

15 Por. S. Grzybek, Wpływ Pisma Świętego na duchową formację chrześcijanina,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3(1994), s. 200–202.



wienia Bożego ma pobudzić uwagę słuchających i wskazać na
„przedmiot” kazania i ułatwić jego zrozumienie oraz zapamiętanie.
Przepowiadający słowo Boże jest nie tylko głosicielem, ale i tłuma-
czem „żywej nauki” Chrystusa i Jego słów zapisanych pod natchnie-
niem Ducha Świętego w Biblii, której nie tylko perykopy, ale i krót-
kie zdania mogą dostarczyć temat do kazania.18

Kerygma w kaznodziejstwie ks. prof. Stanisława Grzybka

Dobrym przykładem wykorzystania kerygmy w teorii i prakty-
ce kaznodziejskiej jest dzieło ks. prof. Stanisława Grzybka, który da-
wał zawsze poznać swoim słuchaczom, że nie występuje z „mową
ludzką”, lecz staje przed nimi jako głosiciel nauki Chrystusowej.19

Dlatego w swoich kazaniach za motto raczej nie brał tekstów z Oj-
ców Kościoła, czy autorów świeckich lub poetów, ale zawsze był to
fragment Biblii.

Ks. prof. Stanisław Grzybek, jako biblista, podejmował w spo-
sób wyczerpujący egzegezę tekstów biblijnych w homiliach. Ks. Wac-
ław Chmielarski, relacjonując w swoich wspomnieniach z okresu
okupacyjnego, kaznodziejską pracę ks. Grzybka w Krzepicach, pisał:
Ks. Stanisław Grzybek zasłynął w Krzepicach jako złotousty kazno-
dzieja, obficie nasycał swoje kazania cytatami biblijnymi. Nic dziw-
nego, Pismo Święte ukochał już w czasie studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a w Krzepicach miał dużo czasu na solidne przygoto-
wanie słowa Bożego w oparciu o Biblię, którą czytał jak sam widzia-
łem na kolanach. Każde kazanie było napisane i pełno było w nim
uzupełnień oraz podkreśleń. Chciał wyrazić myśli najwłaściwiej i naj-
piękniej.20 Autor zauważa, że praktyką ks. Grzybka było głoszenie ka-

KS. STANISŁAW GASIŃSKI

26

20 W. Chmielarski, Okupacyjny okres pracy duszpasterskiej w Krzepicach ks. inf. Sta-

19 Jego publikacje ukazywały się głównie w czasopismach naukowych, takich jak:
„Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Biblioteka Kaznodziejska”, „Częstochowskie Wia-
domości Diecezjalne”, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, „Współczesna Am-
bona”. T. Matras, bibliografia publikowanych prac ks. prof. dra hab. Stanisława
Grzybka, w: Studium Scripturae Anima Theologiae. Prace ofiarowane ks. prof.
Stanisławowi Grzybkowi, red. J. Chmiel, T. Matras, Kraków 1990, s. 7–19.

18 Por. S. Grzybek, Wpływ posoborowej odnowy liturgicznej na powstanie homile-
tycznych komentarzy biblijnych, w: Prasa i książka religijna. Materiały z IV War-
mińskich Dni Duszpasterskich. Olsztyn, 27–29 VIII 1987, Olsztyn 1990, s. 109–110.



zań katechizmowych, a za przykład może posłużyć cykl kazań po-
święconych Dekalogowi. Elementy egzystencjalne czerpał z literatu-
ry kaznodziejskiej: Zawsze jakość wywodów i wspaniałe przykłady
były brane hojnie m.in. z kazań węgierskiego wybitnego kaznodziei
biskupa Tihamera Totka. Ks. Wacław Chmielarski wysuwa wniosek,
że właśnie w Krzepicach zaczęło się rozwijać kaznodziejstwo ks. Sta-
nisława Grzybka.

Ksiądz Grzybek zaliczony został do znanych polskich homile-
tów XX wieku Polski południowej. Ks. Kazimierz Panuś podaje, że
ks. S. Grzybek obok ks. Józefa Kudasiewicza i ks. Tadeusza Olszań-
skiego należy do autorów rodzimych, którzy przyczynili się poprzez
liczne zbiory do odnowy posoborowej homilii w Polsce.21 Trzeba
jednak zauważyć, że nie był on profesjonalnym homiletą, natomiast
w kraju i za granicą był znany jako profesor biblista.22 Teologiczne
i biblijne wykształcenie ks. Profesora Stanisława Grzybka sprawiło
jednak, że jego kazania i homilie zakorzenione były w Piśmie Świę-
tym, jak i treściach Tradycji. Kazania jego, obok wartości teologicz-
nych i egzystencjalnych miały jeszcze jeden walor: były głoszone
piękną polszczyzną. Ksiądz S. Grzybek swoje homilie analizował,
wyjaśniał, badał, zgłębiał treść słowa w Piśmie Świętym z perspek-
tywy biblisty.23 Będąc wierny nauce Soboru Watykańskiego II, przy-
pominał nieustannie o znaczeniu Pisma Świętego w przepowiadaniu
słowa.24 Pisał o tym w artykule Współczesne przekazywanie słowa
Bożego, wskazując, jaką rolę odgrywało słowo Boże w Kościele od
samego jego początku. Kościół od pierwszych chwil swojego istnie-
nia kultywował prawdziwy sens i znaczenie Pisma Świętego, co zos-
tało chociażby wyrażone w Dz 6,2.4: Nie jest słuszną rzeczą, byśmy
zaniedbywali słowo Boże i obsługiwali stoły... my zaś oddajmy się
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wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa.25 Ks. S. Grzybek przypominał,
że już Sobór Watykański II zalecał duszpasterzom, aby w czasie
Mszy św. wykładali coś z tego, co jest czytane podczas Mszy św.
i wyjaśniali jakąś tajemnicę wiary, zwłaszcza w niedziele i święta.26

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Soboru Watykań-
skiego II naucza, że całe przepowiadanie kościelne, jak i sama religia
chrześcijańska, musi karmić się Pismem Świętym i nim kierować.
W świętych księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością
wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. Tak wielka
zaś w słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla
Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnie-
niem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia du-
chowego. Dlatego też bardzo słusznie do Pisma Świętego odnoszą
się słowa: Żywe jest słowo Boże i skuteczne (Hbr 4, 12), władne zbu-
dować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi (Dz 20, 32).27

Konstytucja o liturgii świętej mówi, iż trzeba obficiej zastawić
stół słowa Bożego i szerzej otworzyć wiernym skarbiec biblijny (SC 51).
Zadaniem kapłanów jest dogłębne poznanie i przestudiowanie ksiąg
świętych, a także medytacja i modlitwa. Ks. prof. S. Grzybek pod-
kreślał, że kapłani mają gorliwie rozdzielać bogactwa słów Bożych
w kazaniach, homiliach i wykładach, wspierając naukę katolicką przez
przytaczanie Pisma Świętego i objaśnianie pomocą przykładów z his-
torii świętej. Przy tym niech się starannie wystrzegają tych akomo-
dacji, które pochodzą z własnej fantazji i odbiegają zbyt daleko od
rzeczy stanowiąc nie korzystanie, lecz naużywanie słów Bożych.28

Zadania te w pełni realizował ks. S. Grzybek. Według ks. Kazimierza
Panusia wiek XX znacznie dowartościował posługę słowa Bożego
w Kościele. Sobór Watykański II ponownie odkrył Biblię i uznał ho-
milię za najważniejszą spośród wielu form zwiastowania słowa Bo-
żego w Kościele. W tych przemianach uczestniczyło kaznodziejstwo
polskie, którego wybitnym przedstawicielem jest ks. prof. Stanisław
Grzybek.29
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Tematyka kazań i homilii jest u ks. S. Grzybka bardzo bogata
i różnorodna. Jego homilie mają głębokie zakorzenienie w Piśmie
Świętym, zawsze są rozwinięte i wyjaśnione począwszy od historii
zbawienia Ludu wybranego w Starym Testamencie, poprzez Nowy
Testament. Homilie te dobrze wprowadzają słuchacza w historię zba-
wienia człowieka. Mają one również głębokie zakotwiczenie w spra-
wowanej liturgii. W proponowanych homiliach bardzo często ks. Grzy-
bek podaje przykłady świętych, szczególnie XX wieku. Kilku świę-
tych bardzo często jest przywoływanych w jego homiliach, np.
św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Albert Chmielowski, św. Franci-
szek z Asyżu.

Ks. prof. Stanisław Grzybek nie poprzestaje na przybliżaniu
czytelnikowi głównych kierunków teologii, ale daje własny twórczy
wkład zarówno w opis teologii biblijnej, jak i dziejów zbawienia.
Trafnie ujmuje dynamizm dziejów zbawienia i jego główne elementy
konstytutywne, kryteria interpretacji i ich ukierunkowanie ku pełni w
Jezusie Chrystusie. Szczególnie mocno akcentuje przy tym egzysten-
cjalne wartości Pisma Świętego, które zachowują swój walor rów-
nież dla człowieka współczesnego.

Zusammenfassung
Im Zentrum der Verkündigung Jesu steht die Botschaft vom nahen

Reich Gottes. Daher muss man gut vorbereitet sein. Anders als Johannes der
Täufer versteht Jesus das Reich Gottes nicht nur als zukünftig, sondern auch
gegenwärtig. Indem Menschen durch Jesu Wunder heil werden, in Menschen
die Saat der Worte Jesu aufgeht und Menschen liebevoll miteinander um-
gehen, beginnt das Gottesreich schon hier und jetzt (futurische und präsen-
tische Eschatologie). Kernstücke seiner Verkündigung kleidet er in Gleich-
nisse. Sie illustrieren mit Bildern aus der Umwelt, konkret, was mit ‚Reich
Gottes' gemeint ist.

Man wird durch das Wort Gottes errettet. Nicht durch irgendein Wort,
sondern durch das Wort Gottes. Wenn nicht das Wort Gottes verkündigt
wird, ist jede andere Verkündigung sinnlos. Nur das Wort Gottes führt zum
Leben. Errettetwerden ist das Ergebnis des Wortes Gottes. „Errettetwerden”
ist ein anderes Wort für „Wiedergeburt”. Das bedeutet in der Praxis, dass
man neues Leben empfängt. Alles Leben entspringt aus dem Wort Gottes.

tł. Bogusław Spurgjasz
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ks. Jan Przybyłowski*

Wychowanie w rodzinie a dzieło ewangelizacji

Cały Kościół jest misyjny, dlatego dzieło ewangelizacji stano-
wi podstawowy obowiązek Ludu Bożego (DM 35), a na każdym ucz-
niu Chrystusa spoczywa część obowiązku rozkrzewiania wiary (LG 17).
Ta nauka Soboru została pogłębiona przez Synod Biskupów w roku
1974 i streszczona przez Papieża Pawła VI w Adhortacji apostolskiej
Evangelii nuntiandi (8 XII 1975).2 Z całego nauczania Kościoła jasno
wynika, że przyszłość ewangelizacji świata zależy od zaangażowania
wszystkich chrześcijan, którzy powinni podjąć swoje misyjne obo-
wiązki.

Swoistym znakiem nowych czasów jest to, że w Kościołach lo-
kalnych powstają dynamiczne i otwarte wspólnoty chrześcijańskie,
które podejmują własną odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
Wielkie nadzieje budzi też narodzenie się ruchu misyjnego w mło-
dych Kościołach, które z ewangelizowanych stają się ewangelizują-
cymi. W wielu krajach misyjnych rośnie liczba misjonarzy, którzy
udają się z orędziem ewangelicznym do niechrześcijan, czy to w inne
regiony własnego kraju, czy do innych krajów, czy wreszcie na inne
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* Ks. dr hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW, kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej
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Opublikował ponad 250 pozycji z następujących zagadnień: metodologia teologii
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turgiczna, duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, działalność formacyjno-wycho-
wawcza Kościoła w środowisku młodzieżowym.



kontynenty. Te młode Kościoły, które podejmują dzieło misjonar-
skie, dają dowód swej dojrzałości w wierze.

Misyjność jest jedną z głównych kategorii żywotności wspól-
noty kościelnej. Jeżeli zatem poszczególne Kościoły lokalne nie stają
się misjonarskie, to nie są w pełni katolickie. Skoro cały Kościół jest
misyjny, podobnie powinno być w przypadku poszczególnych Koś-
ciołów. Są one ukształtowane na obraz Kościoła powszechnego. To
w nich istnieje jeden jedyny Kościół (por. LG 23). Kościół zamknię-
ty w sobie, bez otwarcia się na dzieło ewangelizacji, byłby Kościo-
łem niepełnym lub Kościołem chorym. Przykład rozbudzenia ewan-
gelizacyjnego w młodych Kościołach może tę prawdę przypomnieć
„starym” Kościołom, które zdają się poddawać zniechęceniu i wąt-
pliwościom, co do swego misyjnego obowiązku.3

Chrystus jest pierwszym i największym głosicielem Ewangelii
(EN 7), dlatego kapłani, poddając się kierownictwu Ducha Świętego,
głównego Czynnika ewangelizacji,4 powinni podjąć trud naśladowa-
nia Jezusa.5 Jan Paweł II, za przykładem Pawła VI, podjął podróże
apostolskie, gdyż chciał osobiście głosić Ewangelię, stając się w pew-
nym sensie podróżującym misjonarzem (katechetą). Jego podróże
apostolskie miały zachęcić tych wszystkich, którzy pełnią służbę
Ewangelii – zarówno tych, którzy pełnią ją w swoim ojczystym kra-
ju, jak i tych, którzy przybyli z innych krajów – ażeby oddali się na
służbę Kościołowi lokalnemu. Te podróże pozwoliły Papieżowi po-
dziwiać wiarę, bogactwa duchowe i żywotność młodych Kościołów,
dzielić z nimi radości, potrzeby i cierpienia, dodać im odwagi w wy-
siłkach zmierzających do zakorzenienia wiary chrześcijańskiej w ich
własnej kulturze. Zetknięcie się z tymi ludźmi, którzy nie znają
Chrystusa, jeszcze bardziej przypomina o naglącej potrzebie głosze-
nia Ewangelii. Współpraca wszystkich Kościołów w ewangelizacji
świata nie może zatem ulec osłabieniu.6
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3 Jan Paweł II, Powinność głoszenia Dobrej Nowiny. Orędzie na Światowy Dzień
Misji 7 VI 1981, 1.



Wielkie nadzieje w dziele ewangelizacji Kościół pokłada w ro-
dzinie, która jest Kościołem domowym (LG 11).7 Rodzino, stań się tym,
czym jesteś!8 – to znaczy stań się głęboką wspólnotą życia i miłości
małżeńskiej (GS 48), powołaną do ofiarowania miłości i przekazywa-
nia życia. Kościół powierza także rodzinie misję ewangelizacyjną,
która ma pierwszorzędne znaczenie w wychowaniu chrześcijańskim.

Rodzina szkołą Ewangelii

W rodzinnej szkole ewangelizacyjnej dziecko uczy się pojmo-
wać życie Jezusa. Rodzina jest szkołą Ewangelii, w której człowiek
uczy się patrzeć, słuchać, rozmyślać i rozumieć tak głębokie i tajem-
nicze znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i pięknego obja-
wienia się Syna Bożego.

W wychowaniu do udziału w misji ewangelizacyjnej bardzo
ważne jest zastosowanie takiej metody, która pozwali zrozumieć,
kim jest Chrystus. Paweł VI, wskazując na Rodzinę Nazaretańską,
nauczał, że w Ewangelii wszystko posiada podwójne znaczenie: naj-
pierw to zewnętrzne, które zmysły i doznanie bezpośrednie mogą wy-
dobyć ze zdarzenia ewangelicznego, znaczenie dostępne dla ludzi,
którzy oglądają z zewnątrz, poprzestają na badaniu i krytyce filolo-
gicznej i historycznej szaty świętych ksiąg, tego co w języku biblij-
nym nazywa się literą. To badanie jest ważne i konieczne, ale ten kto
się na nim zatrzymuje, zostaje w ciemności: u tych, którzy oglądają
tylko zewnętrzny aspekt Ewangelii, bez przenikliwego spojrzenia,
bez pokornego serca, bez prawej intencji i duszy rozmodlonej, może
to badanie wywołać nawet zarozumiałe złudzenie posiadania wiedzy.
Paweł VI podkreśla, że tylko temu Ewangelia zdradza swoje zna-
czenie wewnętrzne, to znaczy objawienie prawdy, rzeczywistości,
którą równocześnie ukazuje i ukrywa przed spojrzeniem, kto dostraja
się do jej światła dzięki prawości umysłu, to jest myśli i serca. Wed-
ług Papieża to jest warunek subiektywny i ludzki, który każdy sam
powinien wypełnić, ale równocześnie także dzięki niewypowiedzia-
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nej, wolnej i darmo danej łasce, która oświeca. Przez tajemnicze mi-
łosierdzie, które rządzi losem człowieka, nie brak jej nigdy, a przy-
najmniej nie brak jej w pewnych godzinach i pod pewnymi kształta-
mi ludziom dobrej woli. I to jest duch. W ewangelicznej szkole Ro-
dziny Nazaretańskiej można pojąć, że jeżeli chce się pójść za naucza-
niem Ewangelii i stać się uczniem Chrystusa, trzeba mieć koniecznie
pewną karność duchową.9

Rodzina Kościołem domowym10

Rodziny chrześcijańskie są dzisiaj wezwane do nowej ewange-
lizacji. Warunkiem wypełnienia tego zadania jest umocnienie wię-
zów wspólnotowych między członkami rodzin. Nasze czasy potrze-
bują przywrócenia doniosłej wartości rodziny, jej żywotności i rów-
nowagi. Na płaszczyźnie ludzkiej rodzina stanowi podstawową ko-
mórkę społeczeństwa, fundament jego najgłębszych przymiotów. Jest
to również prawdą w odniesieniu do Mistycznego Ciała Chrystusa,
którym jest Kościół; dlatego właśnie Sobór nadał rodzinie tytuł Koś-
cioła domowego (por. LG 11). Ewangelizacja rodziny stanowi przeto
zasadniczy cel działalności duszpasterskiej, ta zaś z kolei nie osią-
gnie w pełni swego celu, jeśli członkowie rodzin chrześcijańskich
sami nie staną się ewangelizatorami i misjonarzami.

Dwa prawa ewangelizacji: miłość i wolność

Chrystus ogłosił w Nowym Przymierzu nowe prawo, które
scala i przewyższa stare prawa i na szczyty doskonałości wynosi
ludzkie postępowanie. Głównym motywem działalności człowieka
jest obowiązek, który odwołuje się do jego wolności: w Starym Przy-
mierzu to był lęk; w praktyce wszystkich czasów, a także i naszej, to
jest instynkt i zysk; dla Chrystusa, którego Ojciec z miłości dał świa-
tu – to jest miłość. To On sam nauczył nas być posłusznym z miłości.
Naucza o tym św. Augustyn: Bóg dał mniej doskonałe przykazania lu-
dowi, który trzeba było trzymać strachem, a doskonalsze przykazania
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9 Paweł VI, Homilia w Bazylice Zwiastowania w Nazaret (5 I 1964).



dał przez Syna Swego ludowi, który zdecydował się uwolnić przez mi-
łość.11 W Ewangelii Chrystus przyniósł światu najwyższy cel i naj-
wyższą siłę działania, a przez to wolności i postępu: miłość. Żaden
cel nie może jej prześcignąć. Żaden nie może jej przewyższyć, żaden
jej zastąpić. Jego Ewangelia jest kodeksem życia. W słowie Chrystu-
sa osoba ludzka osiąga swój najwyższy poziom, a społeczeństwo ludz-
kie w nim znajduje swą najbardziej autentyczną i mocną spójnię.12

Na straży miłości ewangelicznej stoją prawa Dekalogu, stano-
wiące nienaruszalny ład ludzkiej moralności. Te Boże słowa prowa-
dzą do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, czyli is-
totnej rzeczywistości chrześcijaństwa, wiary i życia z wiary, czyli mo-
ralności. Ponieważ jest wolność, która zniewala, dlatego trzeba wy-
chowania do dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać spo-
łeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można
stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właś-
ciwie go zniewala i znieprawia.13

Rodzice – ewangelizatorzy

Pogłębienie duchowej świadomości osobowej sprawia, że za-
równo rodzice, jak i dzieci posiadają własne zadanie i znaczenie
w chrześcijańskim życiu wszystkich pozostałych członków rodziny.
Należy jednak podkreślić, że na płaszczyźnie religijnej i ludzkiej
działalność rodziny zależy od rodziców, od uświadomienia sobie ich
własnej odpowiedzialności, od ich chrześcijańskich wartości. Rodzi-
ce, dzięki słowom i świadectwu własnego życia, są, jak poucza ad-
hortacja apostolska Catechesi tradendae (por. nr 68), pierwszymi ka-
techetami swoich dzieci.

Modlitwa w dziele ewangelizacji

Ponieważ ewangelizacja jest przede wszystkim działaniem Du-
cha Świętego, dlatego trzeba zarezerwować pierwsze miejsce dla
modlitwy i ofiary. Modlitwa bowiem wciąż pozostaje czymś trud-
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nym dla wielu chrześcijan, zwłaszcza dla tych, którzy mało się mod-
lą. Współcześni chrześcijanie zadają sobie ważne i trudne pytania
egzystencjalne: do czego służy modlitwa? czy jest ona zgodna z na-
szym nowoczesnym pojęciem skuteczności? czy może nie jest czymś
miernym odpowiadać modlitwą na materialne i duchowe potrzeby
świata? Wobec tych trudności trzeba nieustannie nauczać, że chrześ-
cijańska modlitwa jest nieodłączna od naszej wiary w Boga, Ojca
i Syna i Ducha Świętego, od naszej wiary w Jego miłość i Jego zbaw-
czą moc, która działa w świecie.

Dlatego modlitwa ma wartość przede wszystkim dla nas: Pa-
nie, przymnóż nam wiary! (Łk 17, 6). Celem jej jest nasze nawróce-
nie, to znaczy wewnętrzna i zewnętrzna dyspozycyjność, wola otwar-
cia się na przemieniające działanie Łaski. Mówiąc: «Święć się imię
Twoje»… prosimy uporczywie o to, abyśmy wytrwali w tym, czym za-
częliśmy być, ponieważ zostaliśmy uświęceni przez chrzest… «Przyjdź
Królestwo Twoje»… prosimy, aby Królestwo Boże spełniło się w nas
w tym znaczeniu, w jakim błagamy, aby Jego imię było uświęcone
w nas… Dodajemy potem: «Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na
ziemi», abyśmy mogli czynić to, czego Bóg chce… Wola Boża jest
tym, co Chrystus czynił i czego nauczał.14

Prawda modlitwy zawiera w sobie prawdę życia. Modlitwa
jest zarazem przyczyną i skutkiem sposobu życia w świetle Ewan-
gelii. W tym znaczeniu modlitwa rodziców, jako modlitwa wspólno-
ty chrześcijańskiej, staje się dla dzieci wtajemniczeniem w poszuki-
wanie Boga i słuchanie Jego wezwań. Świadectwo życia odnajduje
wówczas całą swą wartość, gdyż dzieci uczą się w rodzinie, jako
prawidłowej konsekwencji modlitwy, patrzenia na świat w sposób
chrześcijański, zgodnie z Ewangelią. Dzięki świadectwu dzieci na-
uczą się w rodzinie, w sposób konkretny, iż w życiu istnieją troski
bardziej podstawowe od pieniędzy, wakacji i rozrywki. Wtedy wy-
chowanie dawane dzieciom będzie mogło otworzyć je na dynamizm
misyjny jako na uzupełniający wymiar chrześcijańskiego życia, po-
nieważ rodzice oraz inni wychowawcy będą sami przeniknięci du-
chem misyjnym, nieodłącznym od sensu Kościoła. Własnym przy-
kładem, bardziej niż słowami, nauczą oni swoje dzieci wspaniało-
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myślności w stosunku do słabszych, dzielenia się wiarą i dobrami ma-
terialnymi z dziećmi i młodzieżą, którzy nie znają jeszcze Chrystusa
bądź są pierwszymi ofiarami biedy i ignorancji. Wtedy to rodzice
chrześcijańscy zdolni będą zaakceptować rozwijające się powołanie
kapłańskie lub misjonarskie jako jeden z najpiękniejszych dowodów
autentyczności wychowania chrześcijańskiego, które dali swoim
dzieciom i będą modlić się o to, aby Bóg powołał jedno spośród ich
dzieci.15

Gorliwość misyjna ujawni się w ten sposób jako zasadniczy
składnik świętości chrześcijańskiej rodziny. Jak stwierdził Jan Paweł I:
Przez modlitwę rodzinną Kościół domowy staje się skuteczną rzeczy-
wistością i prowadzi do przekształcenia świata. A wszystkie wysiłki
rodziców, aby napełnić dzieci miłością Boga i wesprzeć je przykła-
dem własnej wiary, stanowią jedną z najważniejszych form aposto-
latu własnej wiary, stanowią jedną z najważniejszych form aposto-
latu XX wieku.16 Ważną rolę w dziele ewangelizacji zajmuje mate-
rialne wsparcie tej działalności. Dlatego należy polecić rodzicom
i wszystkim wychowawcom katolickim Papieskie Dzieło Świętego
Dziecięctwa, którego celem jest szerzenie ducha misyjnego wśród
najmłodszych. Celem tego ważnego dzieła, założonego w 1843 r.,
jest wspieranie rodziców w misyjnym wychowaniu własnych dzieci.17

Materialne wsparcie misji

Jan Paweł II nauczał, że współpraca misyjna ma również na
celu materialne wspieranie ewangelizacji. Zaniedbywanie lub kryty-
kowanie tego aspektu mogłoby stać się wyrafinowanym pretekstem
do uwolnienia się od wspaniałomyślności. Potrzeby finansowe mło-
dych Kościołów, które niemal wszystkie należą do krajów Trzeciego
Świata, wciąż są ogromne, pomimo ich wysiłków, by osiągnąć finan-
sową samodzielność. Potrzebują one pomocy zarówno dla semina-
riów, które zapewniają formację i utrzymanie przyszłych kapłanów,
jak i dla zapewnienia środków do życia obecnym współpracownikom
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misji, a także dla umożliwienia budowy kościołów, szkół, ambulato-
riów oraz niezbędnych w akcji społecznej ośrodków. Aby sprostać
tym codziennym i istotnym potrzebom, młode Kościoły powinny li-
czyć na regularną i pewną pomoc. Z tego to właśnie powodu wszys-
cy chrześcijanie powinni wspierać fundusz centralny Papieskich Dzieł
Misyjnych, których ściśle określonym celem jest zapewnienie mło-
dym Kościołom regularnej pomocy. Przykład chrześcijan w krajach
mniej uprzywilejowanych, którzy, mimo ubóstwa, wspierają bied-
niejszych, powinien skłonić do refleksji chrześcijan z krajów boga-
tych, którzy często oddają zaledwie drobną część tego, co posiadają
w nadmiarze. Trzeba jednak stwierdzić, że wielu chrześcijan zwięk-
sza nieustannie troskę o potrzeby krajów i Kościołów Trzeciego
Świata. Dzięki temu mnożą się w sposób coraz bardziej widoczny
inicjatywy szczegółowe, służące pomocą osobom i przedsięwzięciom
w tamtych regionach. Jest w tym znak zmysłu misyjnego oraz zmys-
łu sprawiedliwości, które się rozwinęły.

Mimo to uprzywilejowane miejsce należy przyznać Papieskim
Dziełom Misyjnym, ponieważ one wspierają bezpośrednie głoszenie
Ewangelii, które jest podstawowym i właściwym obowiązkiem Koś-
cioła. Właśnie w tym głoszeniu mieści się fundament prawdziwego
rozwoju i prawdziwego wyzwolenia człowieka. Dlatego Papieskie
Dzieła Misyjne, poprzez programy powszechnej pomocy, biorą na
siebie brzemię potrzeb wszystkich młodych Kościołów, żadnego
z nich nie wyłączając. Ta powszechność stanowi właściwy ich cha-
rakter. Z tego powodu troska pracowników apostolskich o własny kraj
lub o projekty, o których zostali osobiście poinformowani, nie może
stać się czymś wyłącznym, lecz winna być zespolona z całością ewan-
gelizacyjnych wysiłków w służbie wszystkich młodych Kościołów.
W obecnej chwili właśnie pasterze tych Kościołów dźwigają mate-
rialny ciężar przedsięwzięć misyjnych. Dlatego we współpracy mi-
syjnej trzeba pamiętać przede wszystkim o młodych Kościołach i to
o wszystkich. Ten sposób współdziałania wywoła w konsekwencji,
być może, poczucie mniejszego zaangażowania osobistego oraz po-
trzebę poświęcenia się w sposób bardziej bezinteresowny. Jednak ten
sposób poświęcenia może okazać się bardziej ewangeliczny i bar-
dziej skuteczny. Tylko centralny fundusz solidarności pozwoli na
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uniknięcie groźby zapomnienia o niektórych Kościołach, zwłaszcza
najbiedniejszych, albo o ich zasadniczych potrzebach. Jedynie po-
przez program pomocy dostosowany do różnorakich potrzeb można
ominąć rafy partykularyzmów i wynikającej stąd dyskryminacji przy
rozdzielaniu pomocy. Już w przeszłości wielu biskupów, idąc za
przykładem Stolicy Apostolskiej, wydało dyspozycje w tej sprawie.
Współpraca misyjna nie może być też narażona na niepowodzenie
z powodu obecnego kryzysu ekonomicznego, który przeżywają
wszystkie kraje świata. Kryzys ten nie może być dla chrześcijan
z krajów bogatych pretekstem do zmniejszenia własnej wspaniało-
myślności! Niech nie zapominają o tym, że kraje i Kościoły Trzecie-
go Świata dotknięte są tym kryzysem znacznie bardziej niż oni.18

Rodzina – wspólnota świadków Ewangelii

Podstawowym celem wychowania misyjnego w rodzinie jest
przygotowywanie świadków Ewangelii, którzy podejmą dzieło mi-
syjne Kościoła. U podstaw świadectwa ewangelicznego leży przeży-
cie autentycznego nawrócenia ewangelizatorów. Rodzice, którzy za-
niedbują świadectwo życia, stają się nieautentyczni, a ich wysiłki wy-
chowawcze nie przygotowują dzieci do ponoszenia ofiar związanych
z ewangelizowaniem. Zdaniem rodziców, zatroskanych o misyjne wy-
chowanie dzieci, powinno być zatem uwrażliwianie duchowe przysz-
łych świadków Ewangelii. Jest to bardzo istotne, bo często słyszy się
taki zarzut: jak można dzisiaj mówić o życiu duchowym, gdy mamy
tylu biednych, gdy panuje głód, zatrucie środowiska, niesprawiedli-
wość społeczna? Właśnie dlatego trzeba mówić o życiu duchowym.
Chrześcijanin nie może polegać jedynie na sile czysto ludzkiej. Prze-
żywane w życiu duchowym doświadczenie obecności Boga nie pole-
ga na własnym „ego”, lecz na „sile” potężniejszej niż własna. Sam
Chrystus zapewnił, że bez Niego uczniowie nic uczynić nie będą
mogli (por. J 15, 5). Będąc w bliskiej relacji wiary i miłości z Chrys-
tusem chrześcijanin jest osobą najbardziej czynną. Żyjąc w wielkiej
łączności z Bogiem, która przemienia całą jego osobowość, powięk-
sza swoje zdolności do bardziej ludzkiego działania. Dlatego nie chce
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żyć na peryferiach życia, ale pragnie być zaabsorbowany autentycz-
ną ludzką egzystencją.19

Wychowanie misyjne przez przykład miłości

Dialog miłości w rodzinie pozwala budować autentyczne wię-
zi, dzięki którym członkowie rodziny mogą żyć w pokoju i radości.20

Szczególne zadanie spoczywa jednak na rodzicach, gdyż wychowa-
nie dzieci dokonuje się przez przykład miłości, która niesie pokój
i potrafi pokonywać trudności, a zarazem przez liczne pouczenia,
jakich można im codziennie udzielać. W świecie, który skłonny jest
zapominać o roli rodziny, trzeba nieustannie podkreślać, jak wielkie
znaczenie ma dla dzieci dom rodzinny. Dzięki serdecznej atmosferze
życia rodzinnego, otwartego na wszystkich, dzieci i młodzież mogą
pokonywać kolejne etapy dojrzewania psychicznego i duchowego.
Dzięki wychowaniu misyjnemu moc Ewangelii może zajaśnieć w ży-
ciu rodzinnym (por. LG 35), a przez ukształtowanych w rodzinie
świadków będzie głoszona z kolei w całym świecie. W tym dziele mi-
syjnego wychowania rodziny powinny być też świadome swojej
szczególnej odpowiedzialności za budzenie powołań i za formację
młodych, którzy myślą o kapłaństwie lub o życiu zakonnym.21

Zusammenfassung
Leider sieht sich die Familie heute mit zahlreichen Problemen kon-

frontiert: Trennung, Entfernung, oft auch um den Kindern eine bessere Bil-
dung zu ermöglichen; eine allgemein wachsende Kluft. Außerdem herrscht
unter den katholischen Familien eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber
dem Sonntagsgottesdienst: all diese Probleme machen es erforderlich, dass
wir die Familie neuevangelisieren, was bedeutet, dass wir die Familie im
Licht des Wortes Gottes verändern, und neue Dynamiken in ihrem Inneren
entstehen lassen, die vom Glauben erleuchtet sind.
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Die Botschaft nennt vier Wege zur Evangelisierung der Familie:
„Als erstes solle eine Familie gefördert werden, in der die gegenseitige Lie-
be an erster Stelle steht. Deshalb solle jeden Tag der Dialog mit Gott ge-
sucht werden und insbesondere an besonderen Tagen, wie Geburtstage und
religiöse Feiertag, die mit Jesus Christus gefeiert werden.” An zweiter Stelle
soll in der Familie „ein Klima des Gebets entstehen, es soll täglich gemein-
sam gebetet und meditiert werden, damit das gegenseitige Verhältnis der
Liebe und des Vertrauens gestärkt wird: dies ist ein fruchtbares Land, auf
dem das Evangelium sprießen kann.” Drittens soll die Familie „aktiv an den
Sakramenten teilnehmen. Es ist Aufgabe der Eltern, ein Umfeld zu schaffen,
in dem alle die Gaben die aus der Taufe, der Eucharistie, der Firmung und
der Buße empfangen”. An vierter Stelle soll „eine gemeinsame Bibellektüre
in der Familie stattfinden, damit die ganze Familie sich um das Evangelium
vereint”.

tł. Bogusław Spurgjasz
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ks. Kazimierz Matwiejuk*

Wielki Piątek w parafii

Wstęp

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia Wielkiego
Czwartku. Między tym wieczorem i Wielkim Piątkiem istnieje szcze-
gólny związek. W czasie Ostatniej Wieczerzy została sakramentalnie
uobecniona krzyżowa ofiara Chrystusa z Wielkiego Piątku. Dokona-
ło się to na zasadzie antycypacji, zatem czasowego wyprzedzenia te-
go historycznego wydarzenia. Czwartkowy wieczór był początkiem
męki Chrystusa, która w wymiarze historycznym dokonała się naza-
jutrz na Kalwarii. W Wielki Piątek Kościół pochyla się nad kenozą
Syna Bożego, który z miłości do wszystkich ludzi wziął na siebie ich
grzechy, aby wyzwolić każdego człowieka od śmierci wiecznej. Jest
dniem zadumy i religijnej refleksji nad męką i śmiercią wcielonego
Syna Bożego.

W naszym opracowaniu ukażemy kształtowanie się liturgii
Wielkiego Piątku w historii Kościoła i współczesne obrzędy. Ukaże-
my pasyjny i paschalny charakter tego dnia.

Geneza liturgii Wielkiego Piątku

Kościół pierwszych wieków świętował zmartwychwstanie
Chrystusa łącznie z tajemnicą krzyża. Wydarzenie wielkopiątkowe
było obecne w liturgii Wigilii Paschalnej. A święta paschalne w II w.
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obchodzono 14 Nisan, niezależnie od dnia w tygodniu.2 Tak było
w Jerozolimie do IV w. Jeszcze wówczas nie wyodrębniono specjalne-
go obchodu misterium krzyża. Nie przywiązywano też większej wagi
do historycznych dni, w których dokonały się wydarzenia zbawcze.

Świadectwem wyodrębnienia Wielkiego Piątku jest pamiętnik
Egerii, która w latach 381–384 odbyła trzyletnią pielgrzymkę ślada-
mi patriarchów, proroków, apostołów i w końcu samego Mistrza.3 Ta
pątniczka, pochodząca prawdopodobnie z Marsylii, Galicji, świad-
czy, że wierni w Wielki Czwartek po południu przechodzili z wie-
czernika do ogrodu Getsemani. Nad ranem w Wielki Piątek przyby-
wali do Krzyża, miejsca ukrzyżowania. Tu czytano fragment Ewange-
lii o męce Jezusa, aż do przesłuchania Go przed Piłatem. Następnie
uczestnicy tej celebracji udawali się na Syjon i tam modlili się u słu-
pa, przy którym Pan był biczowany, by następnie pójść na Golgotę na
adorację krzyża Chrystusowego. Ta czcigodna relikwia została odna-
leziona przez cesarzową Helenę w 326 r. Adoracja krzyża odbywała
się przed katedrą, na której zasiadał biskup. Przed nim na stole, przy-
krytym białą materią, diakoni ustawiali relikwie drzewa Krzyża świę-
tego. One były umieszczone w srebrnej, lecz pozłacanej skrzynce.
W tym relikwiarzu znajdowała się także tablica z winą Jezusa, którą
potwierdził Piłat. Biskup trzymał mocno w rękach oba końce drzewa
krzyża, a stojący obok diakoni pilnowali tej relikwii. Wierni i kate-
chumeni przystępowali pojedynczo do krzyża, dotykali go czołem,
także całowali krzyż i tablicę. Nikomu nie było wolno dotykać krzy-
ża rękami. Po zakończeniu adoracji, biskup rozsyłał lud.

W godzinach popołudniowych wierni ponownie zbierali się pod
Krzyżem, by do godziny piętnastej słuchać czytań z Pisma Świętego.
A czytano teksty o męce Chrystusa. Czytaniu towarzyszyło wzrusze-
nie i płacz. Nie ma bowiem nikogo, kto by tego dnia przez owe trzy
godziny tak wiele nie płakał, iż ocenić tego nie można. Modlitewne
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spotkanie kończyła proklamacja Ewangelii wg św. Jana o śmierci
Chrystusa na krzyżu.4

Liturgia jerozolimska Wielkiego Piątku była inspiracją dla kształ-
towania się liturgii Kościoła zachodniego. Obrzędowość była różna.
W Rzymie liturgię wielkopiątkową rozpoczynała liturgia słowa Bo-
żego. Następnie była Komunia święta. W średniowieczu doszła ado-
racja krzyża.5 Z czasem do liturgii Wielkiego Piątku, oprócz czytań,
dołączono modlitwy, tzw. orationes sollemnes.6 Poszczególne wez-
wania tych modlitw poprzedzała zachęta módlmy się. Następnie po-
dawano intencję. Wszyscy przyklękali i modlono się w ciszy. Wresz-
cie celebrans wygłaszał orację, a lud potwierdzał ją aklamacją Amen.7

Ordo Romanus XXIV, pochodzący z VIII w., zawierał uwagę, że przy
modlitwie w intencji Żydów nie przyklękano, co interpretowano jako
wyraz dezaprobaty dla nich, ponieważ oni podczas męki Chrystusa
przyklękając szydzili z Ukrzyżowanego (Mt 27, 29). Przy modlitwach
za Żydów i za pogan opuszczano zachętę Módlmy się oraz aklamację
Amen na zakończenie.8

Ta modlitwa powszechna w liturgii Wielkiego Piątku prze-
trwała, mimo że od VI w. następował jej stopniowy zanik w liturgii
mszalnej.9 Za pontyfikatów papieża Jana XXIII i Pawła VI zmodyfi-
kowano niektóre wyrażenia w modlitwie wielkopiątkowej. Nadano im
charakter braterskiej troski o wszystkich ludzi, za których umarł wcie-
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6 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po soborze Watykańskim II w świetle doku-
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wszystko sprawowania sakramentów, odbywania procesji itp. Ostatnie Ordo zos-
tało wydane przez Piotra Ameliusza (+ 1398). Odtąd zbiory przepisów liturgicz-
nych noszą nazwę ceremoniału i rytuału. Podręczna encyklopedia kościelna,
t. XXIX–XXX, (red.) S. Galla, J. Gautiera, Kraków 1913, s. 283–284.

4 Zob. T. Sinka, Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 1989, s. 133.



lony Syn Boży. Te zamiany dokonały się w świetle zasad i ducha
ekumenizmu. Aktualna modlitwa wielkopiątkowa zawiera dziesięć in-
tencji: za Kościół święty, papieża i wszystkie stany Kościoła, za ka-
techumenów, o jedność chrześcijan, oraz za Żydów, za niewierzą-
cych w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwa-
mi, wreszcie za strapionych i cierpiących.10 Kapłan, kierując się rac-
jami pasterskimi, może wybrać wezwania, które lepiej odpowiadają
warunkom miejscowym.

Adoracja krzyża pojawiła się w liturgii wielkopiątkowej
w VIII w. Wcześniej była ona obecna w liturgii papieskiej, celebro-
wanej w kościołach tytularnych. Sakramentarz Gregoriański z VII w.
zawierał obrzędy i teksty towarzyszące temu obrzędowi. W tym dniu
papież odbywał procesję z bazyliki św. Jana na Lateranie do kościoła
Krzyża świętego. Relikwie Krzyża niósł diakon. Papież szedł boso
i nieustannie je okadzał. A były one umieszczone w złotej szkatule.
Po dotarciu do bazyliki relikwie ustawiano na ołtarzu. Papież przez
krótki czas je adorował, a następnie całował relikwiarz. Podobnie
czynili duchowni i lud. Cały obrzęd odbywał się w milczeniu. Po
adoracji następowały wielkopiątkowe czytania biblijne i modlitwy.11

Obrzęd adoracji krzyża ulegał pewnym zmianom, gdy przed-
miotem adoracji były nie relikwie Krzyża świętego, ale zwykły krzyż.
W VIII w. adoracja krzyża miała miejsce pod koniec liturgii Wiel-
kiego Piątku, bezpośrednio przed Komunią świętą. W IX w., Franko-
nia wzbogaciła obrzęd adoracji krzyża dramaturgią. Stosowano za-
słanianie i odsłanianie krzyża przy śpiewie antyfony Ecce lignum
crucis – oto drzewo krzyża. Śpiewano także psalm 118.12 W X w. pon-
tyfikały rzymsko-germańskie13, oprócz antyfon i oracji, zawierały śpie-
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13  Pontificale Ottonense należał do pontyfikałów rzymsko–germańskich i został skom-
ponowany w latach 950–963 w klasztorze św. Albana w Mainz. Zawierał modlit-
wy, pouczenia i wyjaśnienia. Był kompilacją dydaktycznych, prawnych, teolo-
gicznych i liturgicznych tekstów galijskich, frankońskich i rzymskich. Otto I,
w drugiej połowie X wieku, przekazał go do Rzymu, gdzie został przyjęty jako
Pontyfikał Kurii Rzymskiej. Został przepracowany i uproszczony za czasów Grze-
gorza VII. Opuszczono część dydaktyczną. Por. B. Nadolski, Liturgika, t. I, Poz-

12 Por. B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., s. 69.

11 Por. J. Wierusz Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 219.

10 Por. Mszał Rzymski, s. 134–140 (dalej skrót: MR).



wy improperiów14 oraz hymny Wenancjusza Fortunata. On niektóre
z nich napisał z okazji przywiezienia relikwii Krzyża do Poitiers.15

W Polsce w wieku XIII obrzęd adoracji krzyża odbywał się po
odśpiewaniu Pasji. Wtedy dwóch subdiakonów wynosiło krucyfiks
zza ołtarza. Śpiewano przy tym antyfonę Ecce lignum crucis oraz
psalm 118. Następnie krzyż odkrywano i następowała adoracja.16 Or-
do płockie z XIV w. świadczy, że procesja rozpoczynająca adorację,
miała charakter inscenizacji Drogi krzyżowej. Celebrans idący za
krzyżem wyobrażał Maryję, zaś diakoni w asyście przedstawiali dwie
Marie, towarzyszące Matce Jezusa w Jego drodze na Golgotę. Taka
forma procesji przetrwała w niektórych diecezjach do XX w.17

Reforma Wielkiego Tygodnia, dokonana przez Piusa XII, i je-
go instrukcja Ordo Hebdomadae Sanctae (30.11.1955), przewidywa-
ły adorację krzyża po modlitwie powszechnej. Celebrans wówczas
zdejmował kapę. Natomiast diakon lub sam celebrans przynosił krzyż
z zakrystii, okryty fioletową zasłoną. Następnie celebrans stawał na
stopniach ołtarza i odkrywał kolejno szczyt, prawe ramię i resztę
krzyża. W czasie odsłaniania, za każdym razem, intonował on Ecce
lignum crucis. Po obu stronach celebransa klęczeli akolici z zapalo-
nymi świecami. Po odsłonięciu krzyża do adoracji były odsłaniane
wszystkie krzyże w kościele. Pozostawały zakryte tylko obrazy i po-
sągi.

Podczas adoracji krzyż trzymali dwaj akolici, stojąc na naj-
wyższym stopniu ołtarza. Inni akolici z zapalonymi świecami klę-
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17 Por. tamże, s. 221.

16 J. Wierusz Kowalski, Liturgika, dz. cyt., s. 220.

15 Bp Fortunat Wenancjusz, żyjący w VI w. we Włoszech, był twórcą wielu utwo-
rów poetyckich i lirycznych, w tym hymnów „Pange lingua gloriosi”, „Crux fi-
delis inter omnes”, „Vexilla Regis prodeunt”. Jego hymny weszły do liturgii. Por.
Encyklopedia kościelna, t. V, Warszawa 1874, s. 480.

14 „Improperia” – (łac. wyrzuty, skargi, narzekania). Śpiewy w rzymskiej liturgii
Wielkiego Piątku, zestawiające dobre czyny wyświadczone przez cierpiącego Od-
kupiciela z ludzką niewdzięcznością. Śpiewy te towarzyszyły uroczystej adoracji
krzyża. Najstarsze ślady improperiów znajdują się w liturgii jerozolimskiej na
przełomie XI i XII wieku. Por. B. Bartkowski, Improperia, w: Encyklopedia Kato-
licka, t. VII, red. S. Wielgus, J. Duchniewski, Lublin 1997, s. 100.

nań 1989, s. 50.



czeli po obu stronach krzyża. Celebrans do adoracji krzyża szedł bo-
so, by ucałować stopy Ukrzyżowanego.18 Następnie przyklękał i wra-
cał na swoje miejsce.19 Po adoracji krzyża przez duchowieństwo i mi-
nistrantów przenoszono krzyż przed prezbiterium, gdzie rozpoczyna-
ła się adoracja przez wiernych. Najpierw podchodzili mężczyźni, a po
nich kobiety. Podchodzący do krzyża przyklękali i całowali stopy
Ukrzyżowanego.20 Po adoracji ustawiano krzyż na ołtarzu, a po jego
obu stronach stawiano dwie płonące świece.21

Mszał Rzymski z 1970 r. przewiduje dwa sposoby ukazywania
krzyża. Pierwszy polegał na tym, że krzyż okryty welonem przynosi
się z zakrystii. Czyni to diakon lub ministrant. W prezbiterium krzyż
przejmuje kapłan stojący przed ołtarzem. Przy intonacji Oto drzewo
krzyża podnosił on krzyż do góry, a wierni odpowiadali Pójdźmy z po-
kłonem. Po skończeniu śpiewu następowała adoracja krzyża przed
wejściem do prezbiterium.22

Druga forma przewiduje, że kapłan lub diakon niesie krzyż nie
okryty welonem w towarzystwie ministrantów z zapalonymi świeca-
mi od bramy kościoła. Podczas tej procesji wejścia zatrzymuje się
trzykrotnie, najpierw w pobliżu wejścia, potem na środku kościoła
i przed wejściem do prezbiterium. Za każdym razem podnosi krzyż
i śpiewa: Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają: Pójdźmy z po-
kłonem. Uczestnicy liturgii przez chwilę trwają w adoracyjnej ciszy
klęcząc. Następnie krzyż umieszcza się u wejścia do prezbiterium
i następuje jego indywidualna adoracja. List Stolicy Apostolskiej o
obchodzie świąt paschalnych (1988) domaga się, aby był adorowany
tylko jeden krzyż.23 Uzasadnia ten nakaz prawdziwością znaku.
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23 MR, s. 142.

22 B. Snela, Adoracja Krzyża, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz,
Z. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, s. 100.

21 P. Parsch, Rok liturgiczny, t. II, dz. cyt., s. 248. 

20 F. Małaczyński, Ceremoniał Obrzędów Wielkiego Tygodnia, Warszawa 1958, s. 23.

19 P. Parsch, Rok liturgiczny, t. II, Kraków 1984, s. 247.

18 A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i re-
alizacja, Szczecin 2000, s. 140.



2. Obrzęd komunijny w Wielki Piątek

Integralnym elementem liturgii wielkopiątkowej jest Komunia
święta. Do VII w. w liturgii papieskiej nie udzielano jej w Wielki
Piątek. Papież Innocenty I (401–417) argumentował, iż jest oczywis-
te, że Apostołowie podczas tych dwóch dni pogrążeni byli w smutku
i ukrywali się z obawy przed Żydami. Nie ma wątpliwości, że w ciągu
tych dwóch dni pościli i w ten sposób narodziła się w Kościele tra-
dycja, by przez te dwa dni nie celebrować świętych misteriów.24 Brak
Komunii uzasadniano także tym, że zabrakło Pana młodego, dlatego
należy pościć zarówno powstrzymując się od pokarmu materialnego,
jak też od pokarmu duchowego – Eucharystii (Mt 9, 14–15).

W Galii i Frankonii w liturgii wielkopiątkowej obrzęd komu-
nijny nosił nazwę Missa praesanctificatorum. Jego struktura była
wzorowana na strukturze mszalnej, lecz bez Modlitwy eucharystycz-
nej i znaku pokoju. W VIII w. w Rzymie wierni przyjmowali Komu-
nię świętą w kościołach tytularnych. Również w niektórych diecez-
jach poza Rzymem Komunia święta w Wielki Piątek była nakaza-
na.25 Okres średniowiecza, to czas, w którym nastąpił ogólny kryzys
w częstotliwości przystępowania do stołu Pańskiego. Dotyczył on tak-
że Wielkiego Piątku. Ten kryzys był spowodowany zanikiem właści-
wego rozumienia misterium paschalnego.26 Od IX w. Komunia św.
staje się wyrazem pobożności prywatnej, a od XII w. była udzielana
z reguły poza Mszą świętą.27 W tym okresie w wielkopiątkowej litur-
gii papieskiej Komunię przyjmował tylko przewodniczący liturgii.
Ta praktyka została potwierdzona przez mszał Piusa V z 1570 r.
W 1622 r. Święta Kongregacja Obrzędów wprost zakazała udzielania
w Wielki Piątek Komunii św. wiernym.28

Zakaz ten przetrwał do reformy obrzędów Wielkiego Tygod-
nia za Piusa XII. Jego dekret Maxima redemptionis nostrae misteria
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28 B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1623.

27 T. Korpusiński, Nabożeństwa związane z Eucharystią, AK 448(1983), s. 413.

26 S. Lech, Uwarunkowania historyczne i kulturowe w sposobie sprawowania Eu-
charystii, AK 447(1983), s. 193.

25 F. Małaczyński, Dzieje Triduum Paschalnego w Kościele zachodnim, AK 288(1957),
s. 270.

24 A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła, Kraków 2003, s. 246.



(16.11.1955) zawierał obrzęd komunijny.29 Stanowił on, że Najświęt-
szy Sakrament należało przynieść na ołtarz przykryty obrusem. Pod-
czas procesji użyć baldachimu. Chór śpiewał trzy antyfony: Wielbi-
my Cię, Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój świat od-
kupił, albo Przez drzewo staliśmy się niewolnikami, a przez krzyż
święty zostaliśmy uwolnieni; owoc drzewa nas uwiódł, Syn Boży nas
odkupił, lub Zbawicielu świata, zbaw nas. Ty, któryś nas przez krzyż
i krew swoją odkupił – Ciebie prosimy, dopomóż nam, Boże nasz.30

Teraz wszyscy zgromadzeni na liturgii, razem z celebransem,
odmawiali Modlitwę Pańską.31 Po niej celebrans odmawiał prywatnie
dwie modlitwy przygotowujące do Komunii św. Następnie ukazywał
Najświętszy Sakrament. Po trzykrotnym wypowiedzeniu formuły
Panie nie jestem godzien (...), spożywał Komunię św. pod postacią
chleba. Udzielał jej też wiernym.32 Obrzęd komunijny kończyły trzy
starożytne modlitwy.33 Mszał Rzymski dla diecezji polskich z 1986 r.
mówi o przeniesieniu Najświętszego Sakramentu krótszą drogą
i w milczeniu. Po Komunii św. jest tylko jedna oracja.

Ostatni element liturgii Wielkiego Piątku stanowiło złożenie
do grobu krzyża lub Najświętszego Sakramentu. Najwcześniejsze
wzmianki o urządzaniu Grobu Pańskiego i składania w nim krzyża
pochodzą z X w. Przyjmuje się, że ojczyzną tego zwyczaju była Sy-
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33 Pierwsza: Prosimy Cię, Panie, aby na lud Twój, który mękę i śmierć Syna Twego
z pobożnością uczcił, obfite zstąpiło błogosławieństwo; niech dostąpi przebacze-
nia, otrzyma pociechę, wzrasta w wierze świętej, utwierdza się w odkupieniu
wiecznym. Druga: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś nas przez błogosła-
wioną mękę i śmierć Chrystusa swego odnowił, zachowaj w nas dzieło miłosier-
dzia swego, abyśmy uczestnicząc w tej tajemnicy, żyli w ustawicznym oddawaniu
się Tobie. Trzecia: Wspomnij, Panie, na niezmierzone miłosierdzie swoje i nie-
ustanną opieką uświęcaj swe sługi, dla których Syn Twój, Chrystus przez krew
swoją ustanowił tajemnicę paschalną. Por. P. Parsch, Rok liturgiczny, t. II, dz. cyt.,
s. 24.

32 Tamże.

31 F. Małaczyński, Ceremoniał Obrzędów Wielkiego Tygodnia, dz. cyt., s. 131.

30 Tamże, s. 249.

29 Por. A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia
i realizacja, dz. cyt., s. 136.



ria. Zwyczaj ten przyjęli Koptowie.34 Na terenach Anglii i Francji
także był składany krzyż w grobie.

Od XI w. składało w grobie konsekrowaną Hostię.35 Przeno-
szono tam Najświętszy Sakrament w specjalnej procesji z zapalony-
mi świecami i kadzidłem oraz śpiewami.36 W XII w. w Augsburgu
składano w grobie krzyż i Najświętszy Sakrament.37 Kult Eucharystii
i przepisy o jej przechowywaniu spowodowały oddzielenie krzyża od
Eucharystii. Krzyż składano w grobie, a Eucharystię umieszczano
w tabernakulum lub na tronie w monstrancji okrytej welonem.38

Średniowieczne upodobanie do widowisk spowodowało, że
między X a XIV w., w niektórych świątyniach praktykowano obrzęd
zdjęcia z krzyża.39 Po adoracji owijano krzyż białym płótnem i doko-
nywano jego symbolicznego pogrzebu obok ołtarza. Krzyż pozosta-
wał w tym miejscu do czasu rozpoczęcia obrzędów Wigilii Paschal-
nej. Wtedy podnoszono go uroczyście.

Zmianom ulegała pora celebracji liturgii Wielkiego Piątku. Od
IV w. Kościół tę liturgię sprawował w różnych godzinach dnia, uw-
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39 M. Starowieyski, Karmię was tym, czym sam żyję – święta, Warszawa 1984, s. 136.

38 W Polsce, w XIII wieku, w grobie składano krzyż. Od XVI wieku razem z krzy-
żem składano Hostię. Wspominają o tym Mszał krakowski z 1515 roku i płocki z
1520 roku. Po ataku protestantów na rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucha-
rystii, jezuici wprowadzili w 1577 roku w Bawarii publiczne wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu w monstrancji, osłoniętej welonem. Ta forma wystawienia
Eucharystii upowszechniła się w Polsce. Zaprzestano praktyki zanoszenia krzyża
do grobu. Był on układany przed grobem, a wierni nawiedzający grób ze czcią go
całowali. W XIX wieku próbowano znieść praktykę ekspozycji Najświętszego
Sakramentu. Kongregacja Obrzędów pozwoliła Kościołowi w Polsce na wysta-
wianie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Mszał Rzymski dla diecezji
polskich z 1986 roku zawiera ten element liturgii i określa ją „Procesja do Grobu
Pańskiego”, po której następuje adoracja, która trwa do rozpoczęcia Wigilii Pas-
chalnej, zob. J. Sroka, Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu
i Paschalnego, art. cyt., s. 29.

37 Por. W. Schenk, Rok liturgiczny, w: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki,
W. Schenk, R. Zielasko, Poznań–Warszawa–Lublin 1967, s. 451.

36 J. Sroka, Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i Paschalne-
go, „Anamnesis” 13(1997/98)2, s. 87.

35 B. Nadolski, Liturgika, t. II, s. 70.

34 Por. Liturgika fundamentalna, rok liturgiczny, liturgia godzin, dz. cyt., s. 157.



zględniając porę wydarzeń z męki Chrystusa.40 Pod koniec średnio-
wiecza czynności liturgiczne zostały przeniesione na godziny poran-
ne. Papież Urban VIII (+ 1644) zaliczył ten dzień, jak i pozostałe dni
Triduum Paschalnego do dni powszednich, co sprawiło, że liczba
wiernych uczestniczących w liturgii znacznie się zmniejszyła.41

Zmiana pory celebracji nastąpiła dopiero za sprawą Ruchu Liturgicz-
nego. Papież Pius XII, dekretem Maxima redemptionis nostrae, sta-
nowił, że porą celebracji winny być godziny popołudniowe, między
15 a 18.42 Kongregacja Kultu Bożego w liście z 1988 r. O przygo-
towaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, podała, że liturgię Męki
Pańskiej należy sprawować około godziny 15. Z racji duszpaster-
skich można ją celebrować tuż po południu albo w późniejszych go-
dzinach, jednakże nie po godzinie 21.43

3. Pasyjny wymiar Wielkiego Piątku

Liturgia Wielkiego Piątku, celebrowana w godzinie śmierci Je-
zusa, jest wielką mistagogią w tajemnicę zbawczej ingerencji Wcie-
lonego Słowa w historię grzesznych ludzi. Obrzędowość liturgiczna,
zatem gesty, słowa i śpiewy są w służbie anamnezy wydarzenia Gol-
goty, które dopełniło się rezurekcją wcielonego Syna Bożego.

Cicha modlitwa kapłana przed ołtarzem na początku celebra-
cji, na klęczkach lub w postawie prostracji, jest nawiązaniem do pos-
tawy Chrystusa w Ogrójcu, który dotknął prochu ziemi, a jednocześ-
nie stał się sprawcą Nowego Przymierza. O pasji przypomina także
czerwony kolor szat liturgicznych celebransa.44 Tajemnica przelanej
krwi Chrystusa rozbrzmiewa w modlitwie obrzędów wstępnych.45

Czytania liturgii słowa nawiązują do zbawczego posłuszeństwa wcie-
lonego Syna Bożego. Opis Jego męki według świętego Jana stanowi
swoistą rekapitulację teologii Wielkiego Piątku.
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45 MR, s. 133.

44 Por. W. Danielski, Męka Pańska w odnowionej liturgii, w: Męka Chrystusa wczo-
raj i dziś, red. H. Wojtyska, J. Kopeć, Lublin 1981, s. 210.

43 Zob. LOPasch, nr 63.

42 Tamże, s. 140.

41 A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i re-
alizacja, dz. cyt., s. 138.

40 A. Bober, dz. cyt., s. 180.



Ideę cierpiącego Mesjasza proklamują zwłaszcza natchnieni
przez Boga prorocy. Dramatyczna historia narodu izraelskiego, zwłasz-
cza wygnanie babilońskie, sprzyjały zrozumieniu prawdy o Bożym
planie zbawienia każdego człowieka. Miało się ono dokonać przez
poniżenie, cierpienie i śmierć Sługi Pańskiego. On zostanie upoko-
rzony i wzgardzony, ale ufając bezgranicznie Bogu otrzyma od Nie-
go nagrodę w postaci czci i chwały.46

Czytanie z proroctwa Izajasza (52, 13 – 53, 12) w liturgii Wiel-
kiego Piątku ukazuje najgłębszy sens śmierć Sługi Pańskiego. On
wziął na siebie winy nas wszystkich. Ból fizyczny i pogarda ludzi nie
były mu obce.47 Wzgarda otoczenia została odczytana przez ludzi ja-
ko dowód, że został On opuszczony przez Boga.48 On jednak był drę-
czony, ponieważ pozwolił się upokarzać. Jak baranek, którego pro-
wadzi się na zabicie, jak owca, która milczy wobec strzygących ją,
nie otworzył ust swoich (Iz 53, 6). Dobrowolnie przyjęta przez Sługę
Pańskiego męka i śmierć wysługują Mu chwałę, a ludziom życie
wieczne.

Podobne cierpienia przeżywa bohater Ps 22, który stanowi psalm
responsoryjny liturgii wielkopiątkowej. Psalm ten jest lamentacją,
która w drugiej części przechodzi w pieśń dziękczynną. Dlatego sło-
wa Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił (Ps 22, 2) nie są krzy-
kiem rozpaczy, lecz modlitwą, która ma pewność, że będzie wysłu-
chana i że królestwo Boże jest bliskie.49 Zapowiedzi proroków Sta-
rego Testamentu zostały zrealizowane w osobie Jezusa Chrystusa.
On z miłości do rodzaju ludzkiego przyjął ludzkie śmiertelne ciało
i męczeńską śmierć na krzyżu.50 Mimo uniżenia się Chrystusa do

KS. KAZIMIERZ MATWIEJUK

51

50 Jan Paweł II, Wymowa Obrzędów Wielkiego Tygodnia. Audiencja generalna
w Wielką Środę (19 IV 2000), „L’Osservatore Romano” 6(2000), s. 9–10.

49 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski (06.01.2001), nr 26. Ten ok-
rzyk nie wyraża lęku i rozpaczy, ale „jest modlitwą Syna Bożego, który z miłości
oddaje swe życie Ojcu dla zbawienia wszystkich. W chwili, gdy utożsamia się
z naszym grzechem, «opuszczony» przez Ojca, Jezus «opuszcza» samego siebie,
oddając się w ręce Ojca.”

48 J. Homerski, dz. cyt., s. 18.

47 J. Stroba, Komentarz do świątecznych i niedzielnych czytań mszalnych, Warszawa
1975, s. 115.

46 A. Banaszek, Prorocy powygnaniowi, Warszawa 2003, s. 25.



postaci sługi, pozostaje On w jedności z Ojcem.51 Dobrowolnie przy-
jął cierpienie i śmierć, i tak odkupił świat.

Opis Janowy (18, 1 – 19, 42) męki Jezusa, czytany w czasie
liturgii Wielkiego Piątku, ma wybitnie wymiar chrystologiczny. Je-
zus umiera w świadomości wypełnionego zadania i tego, że przez
śmierć powraca do chwały Ojca.52 Pasyjny wymiar Wielkiego Piątku
osiąga punkt kulminacyjny w adoracji krzyża. Ten obrzęd stanowi
centralną część liturgii tego dnia. Śpiew improperiów, który towa-
rzyszy temu obrzędowi, pogłębia realizm tego obrzędu.

4. Paschalny wymiar Wielkiego Piątku

Liturgia Wielkiego Piątku obok charakteru pasyjnego posiada
wymiar paschalny. Ofiarę krzyżową poprzedziła uczta paschalna,
w czasie której Chrystus urzeczywistnił swoją Paschę. Złożona przez
Niego, na sposób sakramentalny, ofiara z własnego ciała i krwi
w czasie Ostatniej Wieczerzy dopełniła się krwawo na Kalwarii. Wie-
czernik i Golgota pulsują dramatem krzyża i nadzieją zmartwych-
wstania.

Śmierć Chrystusa na krzyżu stanowi prawdziwą ofiarę pas-
chalną, której zapowiedzią była pascha Narodu Wybranego w Sta-
rym Testamencie.53 Chrystus był świadomy zbliżającej się męki. Za-
powiadał ją wielokrotnie w czasie swej publicznej działalności.
W trakcie Ostatniej Wieczerzy, sprawowanej na pamiątkę wyjścia
narodu izraelskiego z Egiptu, ustanowił Eucharystię, która jest sakra-
mentem paschalnym. Wówczas nie tylko ofiarował siebie Ojcu pod
postaciami chleba i wina, ale nakazał uczniom spełniać ten obrzęd
jako pamiątkę ofiary, która dopełniła się rezurekcją. Ta ofiara fizycz-
nie dokonała się w Wielki Piątek na Kalwarii. Tak została wypełnio-
na pascha Starego Testamentu, która była figurą Nowej Paschy. Ba-
rankiem Nowej Paschy był wcielony Syn Boży.
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Męka Pańska, jako wypełnienie Paschy żydowskiej, ukazuje
typologiczny związek pomiędzy barankiem paschalnym a Chrystu-
sem ukrzyżowanym. Jezus umiera na krzyżu o tej samej porze,
w której zabijano w świątyni baranki paschalne. Przygotowywano je
do uczty paschalnej nie łamiąc kości (Wj 12, 46). Chrystusowi, który
przez swoją mękę i śmierć stał się prawdziwym barankiem paschal-
nym, także nie połamano kości, aby się wypełniło Pismo (J 18, 28).
Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu Wykonało się (J 19, 30) potwier-
dzają, że On do ostatnich chwil ziemskiego życia zachował pełną
świadomość swej misji. Jej celem było wypełnienie woli Ojca. Jest to
również okrzyk zwycięstwa i otwartości na ostateczne spełnienie,
które dokona się w Ojcu.54 Odtąd chrześcijanie nie brali już udziału
w tradycyjnym rycie paschalnym, ponieważ sam Chrystus został ofia-
rowany jako prawdziwy baranek. Chrystus został złożony jako nasza
Pascha (1 Kor 5, 8).

Śmierć Jezusa jest przejściem z tego świata do Ojca (J 13, 1).
Dokonało się ono nie tylko w postaci zewnętrznej jako nagroda za
mękę i śmierć, lecz stanowi wewnętrzne następstwo śmierci Wcielo-
nego Słowa. Jest skutkiem boskiej mocy Logosu, ale również skut-
kiem samej natury Jego śmierci krzyżowej. W niej dokonało się cał-
kowite i bezwarunkowe oddanie Ojcu całej rzeczywistości, którą jest
Chrystus w prawdziwym człowieczeństwie. Celem Jego oddania się
za zbawienie świata było nie samo zniszczenie śmiertelnego ciała,
lecz zjednoczenie z Ojcem. On przyjął oddanie Syna na krzyżu. Jego
śmierć krzyżowa zawierała już w sobie zmartwychwstanie, jako jej
istotne dopełnienie.

W Chrystusie spełniła się w najdoskonalszy sposób prawda, że
utrata życia dla Boga jest prawdziwym jego odzyskaniem. Egoistycz-
na chęć zachowania go zawsze pociąga za sobą jego utratę. Kto bę-
dzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, za-
chowa je (Łk 17, 33). Chrystus jest „owym” ziarnem pszenicznym,
które wpadłszy w ziemię musiało obumrzeć, aby przynieść obfity
plon (J 12, 24). Jezus oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Miał
jednak moc, aby je potem odzyskać (J 10, 17).
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Krzyż Chrystusa i Jego męczeńska śmierć są źródłem zbawie-
nia dla każdego człowieka. Tę prawdę podkreśla modlitwa przed li-
turgią słowa w Wielki Piątek: Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twoje-
go Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikała z grze-
chu pierworodnego (...).55 Wyzwolenie człowieka dokonało się przez
krew Chrystusa. On przebłagał Ojca za grzechy świata, a człowieko-
wi przywrócił pierwotne dobro, które ten utracił przez grzech pier-
worodny.

Zbawczy wymiar ofiary krzyżowej Chrystusa wyraża również
drugie czytanie w liturgii wielkopiątkowej. Autor Listu do Hebraj-
czyków wskazuje na Chrystusa jako najwyższego Arcykapłana i Po-
średnika między Bogiem a całą ludzkością. On jest sprawcą zba-
wienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5, 9). Przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła odkupienia każde-
go człowieka.56 Śmierć Jezusa stanowi jedyną i ostateczną ofiarę,
przez którą Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata.

Święty Jan w opisie męki Pańskiej zwraca uwagę na wypeł-
nienie się Pism a także, że krzyż jest tronem, z którego Jezus rozpo-
czyna królowanie. Świadczy o tym napis, umieszczony na tablicy
nad głową Skazańca, który uważał się za Króla (J 19, 19). Chrystus
z wysokości krzyża gromadzi wokół siebie rozproszoną przez grzech
całą ludzkość. Jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowie-
kiem.

Ewangelista Jan wskazuje na zbawcze znaczenie śmierci Jezu-
sa. Została ona stwierdzona urzędowo i po przebiciu boku wypłynęła
krew i woda. Ta woda była znakiem Ducha Świętego, którego Jezus
wylał na odkupionych. Krew natomiast jest symbolem całego Jego
życia, ofiarowanego dla zbawienia ludzkości.57 Z przebitego boku ro-
dzi się Kościół.58

Zbawczy charakter krzyża nie przysłania tragedii, jaka się na
nim wydarzyła. Zasadniczym zadaniem wiary jest uważać aspekt te-

KS. KAZIMIERZ MATWIEJUK

54

58 LOPasch, nr 58.

57 J. Stroba, Komentarz do świątecznych i niedzielnych czytań mszalnych, dz. cyt.,
s. 117.

56 W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei, dz. cyt., s. 431.

55 MR, s. 133.



go wielkiego cierpienia za przejściowy. Chrystus cierpiący jest już
Chrystusem chwalebnym. Prawdziwy kult krzyża nie może być od-
dzielony od zmartwychwstania.

Zbawczy charakter krzyża ukazują hymny, antyfony i pieśni,
wykonywane w czasie jego adoracji.59 Ten wymiar zawiera także an-
tyfona po Komunii świętej: (...) Ty nam dałeś nowe życie przez bło-
gosławioną śmierć i zmartwychwstanie (...). Modlitwa przy Grobie
Pańskim zwraca uwagę na Chrystusa jako zmartwychwstanie i życie.
Podkreśla też męczeńską śmierć Chrystusa dla zbawienia każdego
człowieka. Zawiera również prośbę o łaskę pojęcia tej trudnej dla
człowieka prawdy, że odwieczny Bóg z miłości do rodzaju ludzkiego
przez męczeńską śmierć swego Syna na drzewie krzyża odkupił każ-
dego człowieka.60

Liturgia wielkopiątkowa nie poprzestaje więc na ukorzeniu się
i uczczeniu drzewa krzyża. Cała wspólnota przystępując do ołtarza
Pańskiego, przez komunię sakramentalną ma rzeczywiste uczestnict-
wo w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa.61 Poprzez obrzęd komu-
nijny liturgia przenosi uczestników od znaku pasji do sakramentalnej
rzeczywistości rezurekcji.

Zakończenie

Wielki Piątek jest dniem bez celebracji Eucharystii. Celebruje
się Liturgię Godzin. Liturgia wielkopiątkowa rozpoczyna się wobec
obnażonego ołtarza. Zakazane jest sprawowanie sakramentów, z wy-
jątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Chorym, którzy
nie mogą uczestniczyć w liturgii Wielkiego Piątku, można zanieść
Eucharystię o każdej porze dnia. Inni wierni winni przyjąć Komunię
świętą podczas sprawowania liturgii Męki Pańskiej.

Czytania i Mękę Pańską należy wykonać w całości. Pasję moż-
na śpiewać lub recytować.62 Po jej lekturze przewidziana jest krótka
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homilia, po której należy przewidzieć chwilę ciszy na osobistą me-
dytację.63 Do modlitwy powszechnej ordynariusz miejsca może do-
dać specjalną intencję.64

Krzyż używany w obrzędzie odsłonięcia winien być dostojny
i piękny, ale tylko jeden. Nie wolno używać większej liczby krzyży,
argumentując indywidualnym i łatwiejszym dostępem do niego w
czasie adoracji.65 W sytuacji, gdy nie wszyscy mogą podejść do krzy-
ża, by oddać mu cześć, kapłan stojąc pośrodku kościoła lub przed oł-
tarzem i ukazując krzyż umożliwi im adorację. Natomiast po liturgii
wierni mogą indywidualnie podejść do krzyża, by go adorować.

W liturgii wielkopiątkowej w ramach obrzędu komunijnego
nie ma przekazania znaku pokoju.66 Natomiast po jego zakończeniu
odbywa się przeniesienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji
do Grobu Pańskiego. Tu, wszystkie elementy dekoracyjne i światła
powinny kierować uwagę nie na leżącą w grobie figurę Ukrzyżo-
wanego, ale na Najświętszy Sakrament, który jest żywą pamiątką
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.67

Kongregacja Kultu Bożego w liście z 1988 r. zachęca do prak-
tykowania nabożeństw pasyjnych, jak Droga Krzyżowa czy inne.68

Porę tych nabożeństw trzeba uzgodnić z godziną celebracji liturgicz-
nej. Liturgia Wielkiego Piątku stanowi szczyt tego dnia i ze swej na-
tury przewyższa wszystkie nabożeństwa.

Zusammenfassung
Der Karfreitag ist der Gedenktag an das Leiden und Sterben Jesu am

Kreuz. Daher ist es ein Tag der Trauer unter den gläubigen Christen.

Am Karfreitag soll der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgatha vor
den Toren Jerusalems gedacht werden. Jedoch kann dieser Tag nicht isoliert
betrachtet werden. Der Gründonnerstag wäre ohne den Schatten, den der
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Karfreitag wirft, nicht denkbar. Der Karfreitag wiederum braucht zu seiner
Deutung die Osternacht.

Die Kreuzigung war im römischen Reich die brutalste Hinrichtungs-
methode. Der Gehängte verdurstete oder erstickte an seinem eigenen
Körpergewicht, so dass der Todeskampf sich über Tage hinziehen konnte.
Den Juden galt sie als Verfluchtsein von Gott. Die Hinrichtung Jesu begann
nach römischer Prozedur mit der Geißelung, die oft so grausam war, dass
der Verurteilte bereits daran starb. Jesus wurde anschließend gezwungen,
sein Kreuz zum Richtplatz zu tragen, wo er zusammen mit zwei Ver-
brechern hingerichtet wurde. Die Evangelisten berichten, dass Jesus um die
neunte Stunde, nach unserer Zeit gegen 15 Uhr, starb. Am gleichen Abend
noch wurde der Leichnam Jesu vom Kreuz genommen und von Josef von
Arimathäa nach jüdischer Sitte einbalsamiert und in ein Felsengrab gelegt,
das mit einem schweren Stein verschlossen wurde.

Das Kreuz wurde daher das Kennzeichen der Christen. Es schmückt
Kirchen, steht an Wegen und hängt in Wohnungen. Das einstige Werkzeug
der schändlichsten Todesstrafe der Antike wurde zum Segenszeichen. Das
Zeichen steht für den Opfertod Jesu und ist mit dem Thema Schuld und Ver-
gebung verbunden. Der vertikale Balken symbolisiert dabei die Beziehung
zwischen Gott und den Menschen, der horizontale Balken die Verbunden-
heit des Menschen mit den Mitmenschen. Seit dem 2. Jahrhundert ist das
Kreuz auf christlichen Gräbern nachgewiesen. Das Kreuz als offiziell christ-
liches Zeichen wurde 431 durch das Konzil von Ephesos eingeführt. Die
Darstellung des leidenden Jesus am Kreuz führte erst die Gotik ein.

tł. Bogusław Spurgjasz
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PROBLEMY
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

bp Andrzej F. Dziuba*

Teologia bliźniego
jako podstawa miłosierdzia chrześcijańskiego

Chrześcijaństwo zawsze niesie w sobie wielkie odniesienie do
innych ludzi, bliższych czy czasem dalszych, to jednak ostatecznie
praktyczny wyraz zwłaszcza przykazania miłości bliźniego. Dotyczy
to zwłaszcza biednych, chorych, cierpiących, uzależnionych, zep-
chniętych na margines i potrzebujących. To zwłaszcza szeroka dzia-
łalność charytatywna, która wpisana jest ze swej natury, opartej na
nauczaniu oraz zwłaszcza przykładzie Jezusa z Nazaretu, w lud Boży
Nowego Przymierza.

1. Teologiczne podstawy miłosierdzia chrześcijańskiego

Pełnią objawienia Bożego miłosierdzia jest osoba i ludzkie ist-
nienie, dzięki wcieleniu, Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka. On ja-
ko Mesjasz jest doskonałym spełnieniem wszystkich zapowiedzi Sta-
rego Przymierza. Jego paschalne misterium męki, śmierci i zmar-
twychwstania, a także wniebowstąpienia stało się autentycznym po-
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czątkiem, więcej fundamentem tego dzieła wypełnianego już twórczo
właśnie w Jezusie z Nazaretu, w nowej eschatycznej ekonomii zba-
wienia.

Trzeba powiedzieć, że cała posługa zbawcza Jezusa z Nazare-
tu, jego ziemskie pielgrzymowanie jest wyrazem miłosierdzia Boże-
go, niesionego w miłości do Ojca, a jednocześnie będącego Jego naj-
doskonalszym uwielbieniem. Chrystus miłosierny jest wręcz kwinte-
sencją miłości oczekiwanej przez ludzkość, świadomą swej drama-
tycznej kondycji bytowej. Tylko w Nim spełnia się przecież w całej
pełni przepełniona nadzieją Pawłowa prawda nowego stworzenia.

Jezus Chrystus ukazuje się jak doskonały i w pełni oddany sta-
du pasterz, który z miłości zadaje sobie trud, by odnaleźć zagubioną
owcę, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona (Łk 15, 5),
manifestując w ten sposób publicznie radość z jej odzyskania. Obraz
pasterza, który bierze na ramiona zagubioną owcę i przynosi ją do
zagrody, do wspólnoty z innymi, uwypukla wielką miłość, która za-
pomina o wyrzutach i upomnieniach, wątpliwościach czy brakach,
a autentycznie cieszy się z odnalezienia zguby. Zapomina jakoby jed-
nocześnie o innych, choć ostatecznie i je nosi głęboko w sercu, co
więcej oni są w pewnym sensie mocą szukania zagubionych. Jego
troska nie pomija bowiem nikogo, ale jednocześnie potrafi personal-
nie wyartykułować, wręcz zamanifestować zewnętrznie swoje miło-
sierdzie o walorach bardzo osobowych.2

Z woli Ojca i w duchu miłosierdzia Syn Człowieczy przyszedł
odszukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19, 10). To jest Jego pozytywne
odniesienie do każdego człowieka, ze znakami nadziei i szansy; to
znak rozeznawania osoby. Nie ma w Nim uprzedzeń, tylko wytrwały
dar miłosierdzia, oczekujący jednak na akceptację oraz pozytywną
odpowiedź, m.in. w dziele nawrócenia i pojednania, które uwrażliwia
na Boga i innych ludzi w gotowości czynienia wszystkim dobra.3
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Bóg w Jezusie Chrystusie potraktował człowieka, jako swego
bliźniego, sprawiając że Jego Syn sam stał się człowiekiem i w ciele
umierał na Krzyżu, kiedy byliśmy jeszcze bezsilni i grzeszni. To była
swoista niemoc ludzka (błogosławiona wina), jako konsekwencja
grzechu pierworodnego, wyniesiona jednak zasługująco i zbawczo
w Chrystusie. Jego wcielenie wyniosło przecież ludzką naturę, do gra-
nic niespotykanego znaczenia. Oto w tym ludzkim ciele Jezus z Na-
zaretu dokonał dzieła zbawienia, spełniając wszystkie obietnice Sta-
rego Przymierza, a przede wszystkim miłość ku ludziom ze względu
na miłość ku swemu Ojcu, ze szczytem pokonania grzechu i śmierci
w misterium paschalnym.

Ten niepowtarzalny czyn miłosierdzia otwiera przestrzeń do
działania dla spełnianego dziś miłosierdzia chrześcijańskiego. Bądź-
cie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). Motywem
zatem działania chrześcijan jest przede wszystkim miłosierdzie Boga
okazywane człowiekowi.4

Ostatecznie, w całej tradycji chrześcijańskiej miłosierdzie jest
jednym z przejawów wypełnienia przykazania miłości, tak Boga jak
i bliźniego. Przybiera ono jednak niezwykłe bogactwo form, stosow-
nie do praktycznych wyrazów miłości bliźniego.

2. Teologia bliźniego – znak Samarytanina

Na kartach Pisma św. Nowego Testamentu Jezus z Nazaretu
nie opowiada o miłosierdziu, które należy czynić, a raczej jego praw-
dę przekazuje chętniej w formie przypowieści, o tym jak stać się bliź-
nim. To konkretny – wręcz egzystencjalny – obraz, który jest bar-
dziej czytelny, niż teoretyczne nauczanie czy wykład, kto jest bliź-
nim czy winien być tak rozeznanym. Generalnie poganina i Samary-
tanina nie uważano za bliźnich i nie tylko tym faktem zwalniali Ży-
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dów z obowiązku miłości dla nich, lecz nawet zabraniali okazywać
im życzliwość i miłosierdzie. Biegły w prawie zdaje się jednak tutaj
do pewnego stopnia nawiązywać tej dyskusji, a tak obiektywną oraz
akceptowaną przez wielu przypowieść przystosowuje tylko do jego
sposobu myślenia.

To właśnie ze swoiście „udanego spotkania” z bliźnim wynika
wniosek Jezusa Chrystusa w postaci wręcz „nakazu” czynów miło-
sierdzia: Idź i ty czyń podobnie (Łk 10, 37; por. Łk 6, 31). Praktyczne
przełożenie takiego wydarzenia może mieć tylko jedyną konsekwen-
cję, tj. nowość oraz bogactwo zaofiarowanych czynów wobec bliź-
nich, i to niezależnie kim oni są i jakie mają inne cechy specyfiku-
jące. Zatem bliźnim jest nie tylko rodak, nie tylko krewny, lecz także
nawet nieprzyjaciel i wróg, a więc praktycznie każdy człowiek (por.
Łk 6, 27–36).5

Oto uderzający paradoks tej sceny – kapłan i lewita przecho-
dzą obojętnie mimo dostrzeżonego oraz oczywistego znaku oczeki-
wania miłości, tj. człowieka, konkretnej osoby w potrzebie. W ich
postawach zawarty jest pewien paraboliczny sens: kapłan i lewita są
uzależnieni od swej funkcji czy pozycji społecznej, tzn. są oni poch-
łonięci, wręcz zdeterminowani rolą społeczną, i to w taki sposób, iż
nie umieją zachować się w przypadku nieoczekiwanego spotkania
z darem miłosierdzia.

Wydawało się wówczas, że funkcja kapłana i lewity, a więc
reprezentantów ich instytucji, uniemożliwia im obu osobisty, a zatem
w pełni osobowy udział, i to twórczy w rozgrywającym się wydarze-
niu. Stają się oni jakby niewolnikami swych struktur i zobowiązań
prawnych, nawet w kontekście przykazania miłości bliźniego, które
ze swej natury jest niezwykle dynamiczne i otwarte. Są zatem raczej
obserwatorami, ale z drugiej strony nie są już niestety zdolni do dzieł
miłosierdzia.
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Natomiast Samarytanin to człowiek poza wszelkimi katego-
riami uzależnień prawnych czy społecznych. Zatem wybiera takie za-
chowanie, które nie jest troską o to, by zająć w swoim działaniach ja-
kąś pozycje społeczną. Kieruje się zatem szczerze i autentycznie, co
więcej twórczo antropologicznym znakiem osoby.

Okazane przez Samarytanina „współczucie” i forma jego wy-
rażenia jest osobowym odruchem serca, który nie liczy się z żadną
przybraną maską i rolą społeczną. To ostatecznie dzieło człowieka
wobec człowieka, i to ze względu na człowieka; gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko (Łk 10, 33).6

3. Teologia bliźniego – znak Sądu Ostatecznego

To jedyne i niepowtarzalne zdarzenie u kresu dziejów ludzi
i świata, a więc w nowej ekonomii zbawienia, retrospektywnie nada-
je pełny sens wszystkim spotkaniom, o których mówiła przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie oraz im podobnym. Ta koincydencja
biblijna czyni realizm konkretnego miłosierdzia wartością nieprzemi-
jającą, oraz o walorach zbawczych, gdyż wpisaną w największe przy-
kazanie miłości.

Wobec Syna Człowieczego bliźni określany jest mianem jed-
nego z tych braci najmniejszych (por. Mt 25, 40.45) 7. Jeden z tych
najmniejszych braci to wierzący (por. Mt 10, 42; 18, 6.10.14), który
nie odgrywa wielkiej roli w życiu wspólnoty (por. Mt 10, 40; 18, 5),
a w dalszej perspektywie każdy człowiek. Może on być widziany
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w kategoriach uczynionego dobra, jego zaniechania, braku czy wręcz
uczynionego zła. Zawsze jednak staje w centrum relacyjnych odnie-
sień międzyludzkich, gdyż traktuje się go tutaj zawsze jako dzieło
stwórcze na obraz i podobieństwo samego Boga (por. Rdz 1, 27),
choć z odniesieniem do grzechu i zbawienia.8

Te wydarzenia spotkań z bliźnimi mają wartość historyczną,
nie tylko dziś, ale szczególnie w przyszłościowym spotkaniu z Kró-
lem wieków. To właśnie na tej podstawie będzie On ostatecznie od-
dzielał jednych od drugich, wraz z przeznaczeniem do życia wiecz-
nego (por. Mt 10, 32–33). To także jednak ostatecznie są znaki uf-
ności, że Bóg w swej sprawiedliwości pociągnie do odpowiedzial-
ności, tych, co zaprą się Jezusa, a jednocześnie przyzna się do tych,
którzy przyznają się do Niego.9

Największy sens dziejowy, a więc i zbawczy mają wydarzenia
spotkań Samarytanina i najmniejszego z braci; ważna jest tutaj owa
dysproporcja. Jest on ukryty w spotkaniu osób, gdzie drugi człowiek
potraktowany jest jako bliźni i jako brat lub siostra, a więc antropolo-
gicznie taka sama osoba.

4. Świadczenie miłosierdzia

Ewolucja współczesnych instytucji, administracji wielkich or-
ganizmów państwowych, społeczna organizacja pracy w dziele mi-
łosierdzia jest z gruntu zła, zwłaszcza gdy idzie o oczekiwane owoce.
Nie idzie tu jednak o ocenę konkretnej efektywności, choć i tutaj jest
bardzo wiele pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń. Idzie natomiast
przede wszystkim o ducha większości tych dzieł, o ducha większości
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osób w nie zaangażowanych, a więc o najbardziej podstawowe fun-
damenty.

Zatem współcześnie potrzebne jest „czyste” i bezpośrednie
spotkanie z drugim człowiekiem – osobą, gdzie staje on jako praw-
dziwy „bliźni”, gdzie podchodzi się twórczo do jego cierpienia
i gdzie inny wzrusza się cierpieniem i biedą innych. W przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie podły słowa: gdy go zobaczył, wzruszył
się głęboko (Łk 10, 33). Nie można zatem wstydzić się tych słów czy
takich osobistych zachowań, nawet gdy jest się zimnym czy sztyw-
nym.

Można się w tym kontekście m.in. pytać, czyż miłosierdzie nie
powinno być bardziej związane z takim spotkaniem z bliźnim, gdzie
priorytet widzi także wzruszenie, uczucie bólu i smutku, tak jak tego
chciałby np. św. Augustyn – który, określa miłosierdzie jako: współ-
czucie powstające w naszym sercu na skutek nieszczęścia cudzego,
zmuszającego nas do przyjścia mu z pomocą w miarę możliwości.10

Zatem to zaangażowanie całej osoby.

Takie samo spojrzenie na dzieła miłosierdzia potwierdza także
św. Tomasz z Akwinu: słowo „miłosierdzie” znaczy, że w naszym
osierdziu czyli sercu mamy litościwą miłość (współczucie) dla nie-
szczęścia cudzego.11 Zatem czyż nie należy więc pójść tą drogą w ca-
łej wizji rozumienia oraz praktyce miłosierdzia? To ostatecznie się-
ganie do najgłębszego centrum osoby ludzkiej, aby wskazać jej pełne
zaangażowanie oraz gotowość twórczej relacji do drugiej osoby.

Często słyszy się współcześnie, że kategoria „bliźniego” jest
przeżytkiem, jest nieatrakcyjna, zbyt konserwatywna. To sugerowa-
nie wręcz, że niejednokrotnie przecież sami biedni są winni samym
sobie. To jednak jakże negatywna i zarazem niebezpieczna w całej
wizji stosunków społecznych kategoria negacji drugiego człowieka
ze względu na jego sytuację ekonomiczną czy generalnie bytowo-
-społeczną. Oczywiście nie neguje ta czasem osobistej winy, np.
z powodu alkoholizmu, narkomanii czy przestępczości. Zatem każdy
przypadek winien być tutaj widziany i rozpatrywany indywidualnie.
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Wobec tych wszystkich zjawisk, we współczesnym i nowo-
czesnym społeczeństwie należy jednak dążyć przede wszystkim do
sprawiedliwości. W tym kontekście wydaje się niektórym, oczywiś-
cie błędnie, że wówczas sprawa miłosierdzia zniknie, bo zabraknie
biedaków i potrzebujących. Wręcz sugeruje się współcześnie, że
człowiek nowoczesny musi dążyć ku takim czasom oraz strukturom,
które zaliczą czyny miłosierdzia do prehistorii. Sugeruje się bowiem,
że w społeczeństwie prawdziwie ucywilizowanym nie będzie głod-
nych, spragnionych, bezdomnych, chorych z marginesu i tułaczy.

W tym kontekście opowieść Jezusa o sądzie Króla, rozdziela-
jącego ludzi według tych, którzy uczynili coś tym najmniejszym, po
prostu nie ma sensu. Nie będzie bowiem po prostu takiej przyszłości.
Jednak życie i sama prawda świadczenia miłosierdzia pokazuje, iż
jest to z gruntu fałszywe proroctwo, które dalekie jest od prawdy sa-
mego człowieka, w całym bogactwie jego specyfiki oraz wielorakich
relacji międzyosobowych.

Tutaj m.in. można postawić pytanie, czy takie społeczeństwo
nie jest sztuczne i napełnione wręcz nieludzką sprawiedliwością?
Zatem czy jest tu jednak jakieś miejsce na nieszczęście czy katak-
lizm, zwłaszcza związane z naturą? Czy realnie ocenia się tutaj fak-
tyczną rzeczywistość świata i człowieka, zwłaszcza w jego wyrazie
antropologicznym? A z innej strony czy człowiek nie kieruje się na
pana i władcę tego świata, który wszystko może i któremu wszystko
musi się udać, który tylko odnosi same sukcesy i zdobywa pierwsze
miejsca? Nie zna on wręcz przegranych, niepowodzeń czy braków
sukcesu.

5. Miejsce uczucia litości w kontekście cnoty miłosierdzia

Współczesność stawia kwestię, jako pozostać autentycznym
bliźnim, a więc świadomym relacji z innymi ludźmi, w jednoczesnej
gotowości oraz niesionej innym pomocy. Z jednej strony idzie tu
o nie popadanie w skrajności mitu; po to, aby z innej strony ustrzec
się od potępienia nowoczesnego świata, który bliźniego wpisuje tyl-
ko w strukturę instytucjonalną i historię, a co grozi postawieniu zna-
ku równości pomiędzy bezduszną instytucjonalną sprawiedliwości
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a miłosierdziem. Ostatecznie jednak te czy inne postawy wybiera
konkretny, zazwyczaj wolny oraz autonomiczny człowiek.

Z drugiej strony zaś, jak obdarzać bliźniego autentycznym
współczuciem ludzkim, zachowują jednocześnie wzajemną godność,
pyta chrześcijaństwo. Chodzi zatem o to właśnie, aby być takim, któ-
ry rozeznaje, iż pomoc w nieszczęściu nie stanowi szukania samego
siebie, osobistej satysfakcji, także adresowanej wobec innych. Ego-
izm jest zatem jednym z podstawowych wyrazów nierozeznania,
a w praktyce zazwyczaj konkretnej negacji miłości bliźniego, a w niej
daru miłosierdzia.

Zatem, w tym kontekście jawi się niezwykle ważne pytanie
o miejsce uczucia litości w kontekście cnoty miłosierdzia. Nie jest ono
niezbędnym w każdej sytuacji, ale w niektórych stanowi ważny
wewnętrzny oraz zewnętrzny jego wyraz.

Św. Tomasz z Akwinu wskazuje wyraźnie: Miłosierdzie jest
bólem z powodu cudzych nieszczęść. Ten zaś ból może być porusze-
niem dążeń zmysłowych, i wtedy nie jest cnotą, lecz uczuciem. Ale
może też być poruszeniem dążeń umysłowych, gdy mianowicie komuś
nie podoba się, że kogoś spotyka zło. Otóż to drugie poruszenie może
być kierowane prawidłami rozumu, a następnie według tych prawideł
kierować ruchem uczuciowym jako niższym. Wyraża to Augustyn
w zadufaniu: to poruszenie ducha, mianowicie miłosierdzie, jest na
usługach rozumu, gdy okazujemy miłosierdzie zgodnie z wymogami
sprawiedliwości, czy to w pomaganiu potrzebującym, czy tez przeba-
czając pokutującym. A ponieważ istota cnoty ludzkiej polega na tym,
że ruch duchowy podlega prawidłom rozumu, wobec tego miłosier-
dzie jest cnotą.12

Czymś naturalnym jest, że uczucie współczucia z powodu nie-
szczęścia czy innych negatywnych przeżyć oraz wydarzeń, wśród na-
szych uczuć musi mieć swoje niezbywalne miejsce, jest ono wręcz
wpisane w ludzką naturę. Praktycznie budzącego się współczucia
i uczucia litości, nie wolno się wstydzić, gdyż byłby to w pewnym
sensie znak negacji antropologicznej specyfiki siebie samego oraz in-
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nych ludzi. Dochodzi tu jeszcze do głosu m.in. specyfika duchowa
oraz psychologiczna.

Należy tu pamiętać, że miłosierdzie samo w sobie jako odruch
uczuciowy, oczywiście często nie jest jeszcze cnotą, ale jest jakby
swoistym surowcem, materiałem na cnotę, czy tym, który do niej
może prowadzić. Potrzebne jej bowiem jest zachowanie trzeźwości
rozumu w podejmowaniu czynów miłosierdzia, rozeznawanie środ-
ków i okoliczności. Zatem winien to być gest ludzki, tj. oparty na ref-
leksji rozumowej. Św. Tomasz z Akwinu formułuje tu ważną opinię:
Bardziej godzien jest pochwały ten, kto spełnia jakiś czyn miłości pod
wpływem sądu rozumu niżeli ten, kto spełnia go pod wpływem same-
go tylko uczucia litości.13

Odpowiednie wychowanie cenne i ważnego ludzkiego uczucia
litości ma to właśnie na celu, aby zapewnić rozumowi jego rolę nad-
rzędną w decydowaniu o działaniu i czynach miłosierdzia. Tylko
wówczas przybiera ono znamiona cnoty, a więc pewnego wewnętrz-
nego i stałego ukierunkowania człowieka ku czynieniu dobra, szcze-
gólnie w tej płaszczyźnie relacji międzyludzkich.

5. Dylemat pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem

Niezwykle ważnym zagadnieniem, a przede wszystkim pyta-
niem praktycznym, nie tylko dla chrześcijan, jest stosunek sprawied-
liwości do miłosierdzia: Ten, kto oddaje dwieście denarów temu, kto
był winien sto, nie czyni wbrew sprawiedliwości, lecz postępuje
szczodrze i miłosiernie (...) jest jasne, że miłosierdzie nie usuwa
sprawiedliwości, lecz jest jakąś pełnią sprawiedliwości.14 Zatem sed-
no tkwi w innym kryterium widzenia relacji międzyludzkich.

Zatem nie ulega wątpliwości, że w chrześcijaństwie miłosier-
dzie, bardzo cenione w relacjach międzyosobowych, jest cnotą dos-
konalszą od sprawiedliwości, choć jednocześnie nie neguje wielora-
kiej wartości tej pierwszej. Staje ono wręcz jako swoisty minimalny
fundament bez którego trudno budować autentyczne miłosierdzie.
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Sprawiedliwość, mówiąc w sensie dość upraszczającym, to
rozsądek, stanowczość i surowość, natomiast miłosierdzie to działa-
nie nie tylko wbrew sprawiedliwości, co działanie ponad sprawiedli-
wością. Zatem w optymalnej sytuacji istnieją one wspólnie i osta-
tecznie nie są sobie przeciwstawne, ale twórczo się wzajemnie wspo-
magają, nadają osobowej żywotności.

Dobra dla sprawiedliwości są przed wszystkim przedmiotami,
które się dzieli między osoby oraz wspólnoty czy instytucje; moment
ten znika natomiast w miłosierdziu i ostatecznie nie ma tu wielkiego
znaczenia (np. różne rodzaje sprawiedliwości). Miłosierdzie stanowi
energię, która jedyna pozwala bardziej przybliżyć się do osoby, mo-
ralnie utożsamić się z drugim człowiekiem, rozeznawanym wobec
zupełnie innych kryteriów, które przede wszystkim tkwią w nim sa-
mym i manifestują się w pozytywnych relacjach do innych ludzi. Na
czoło wysuwa się kategoria antropologiczna osoby, tak w jej wyrazie
indywidualnym jak i wspólnotowym czy komunijnym.

Sprawiedliwość posiada miarę sztywną, czasami wręcz nie-
ludzką, miłosierdzie natomiast postuluje odmierzanie według miary
ogarniającej człowieka w jego pełnym jestestwie, według miary
szczodrości i obfitości nie ograniczanej normami, a tylko gotowością
ich pozytywnego przyjęcia oraz swoistego skonsumowania. Zatem to
spotkanie osób, a nie zobowiązań sprawiedliwości, i to we wszelkich
jej rodzajach.

Zusammenfassung
Die Nächstenliebe ist die wesentliche Forderung, die Jesus in seinen

Worten aufstellt. Nächstenliebe heisst aber nicht sich nicht selbst Wert zu
sein; viel mehr aus dem geliebten Egoismus herraus zu lieben, denn wer
sich selbst liebt, kann auch andere lieben und bekommt diese Liebe auch
wieder zurück. Liebe also aktiv und 'nicht' passiv für Dich allein – Liebe ist
teilen. Etwas zu teilen lässt Glücksseeligkeit entstehen und somit ein er-
höhtes Selbstwertgefühl und man fühlt innere Zufriedenheit.

Barmherzigkeit, das ist auch das Urwort der Frohen Botschaft Jesu.
Als Jesus bei den Menschen war, spürten sie: Jetzt ist die Barmherzigkeit
Gottes sichtbar geworden. Barmherzigkeit ist nicht nur der Kern der Bot-
schaft Jesu, sie ist auch seine Erwartung an uns. „Barmherzigkeit will ich,
nicht Opfer”, sagt er am Ende der Berufungsgeschichte in Mt 9, 13.
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Das Wort Jesu: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist”
(Lukas 6, 36) ist Widerhall des alten Gebots: „Seid heilig, wie ich, der Herr,
euer Gott, heilig bin” (Levitikus 19, 2). Jesus gab der Heiligkeit das Gesicht
der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist der reinste Widerschein Gottes
im Leben eines Menschen. „Durch die Barmherzigkeit für den Nächsten
bist du Gott ähnlich” (Basilius der Große). Die Barmherzigkeit ist die
Menschlichkeit Gottes. Sie ist auch die göttliche Zukunft des Menschen.

tł. Bogusław Spurgjasz
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Marek T. Pakuła*

Indyferentyzm moralny
w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II

Każda cywilizacja, a w niej każdy naród i społeczeństwo po-
siadające własną kulturę ugruntowaną w dziejach na przestrzeni lat,
powinna podjąć wszelkie starania zmierzające w kierunku zachowa-
nia i pielęgnowania tych wartości, które dały jej rodowód i kształt.
Fundament cywilizacji europejskiej jest zakorzeniony w kulturze
chrześcijańskiej. Nie jest najważniejsze jak wspaniałe owoce są wy-
nikiem postępu cywilizacyjnego, czy to w postaci piękna architektu-
ry, wielkich dzieł sztuki, rozwoju szeregu dziedzin nauki, dynamiz-
mu techniki i przemysłu. Chodzi bowiem o coś więcej. Mianowicie
kultura ta odsłoniła przed cywilizacją – klucz do zrozumienia wiel-
kiej prawdy o człowieku. Zdaniem Kołakowskiego: Chrześcijaństwo
należy do naszego wspólnego duchowego dziedzictwa i być całkiem
niechrześcijaninem oznaczałoby wyłączyć się z tej kultury.2

Podczas słynnego przemówienia wygłoszonego na placu Zwy-
cięstwa Jan Paweł II powiedział, że człowieka bowiem nie można do
końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim
jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powoła-
nie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć
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bez Chrystusa.3 Papież zwraca uwagę, iż to jest najgłębszy rdzeń kul-
tury, którą powinien żyć człowiek. Z niego wyrasta prawdziwa siła,
która umacnia osobę na drodze odkrywania sensu i celu ziemskiego
powołania. Odrzucając ten tok rozumowania człowiek decyduje się
jednocześnie na niezrozumienie samego siebie.4 W związku z tym
świat potrzebuje chrześcijaństwa nie tylko w znaczeniu subiektywnym,
ale i dlatego że bardzo ważne zadania nie mogą być bez jego udziału
podjęte, a samo chrześcijaństwo musi nieść odpowiedzialność za
świat, do którego formowania przyczyniało się przez stulecia.5

Dlatego bardzo ważne jest w jaki sposób człowiek postrzega
siebie i świat. Od tego jaką przyjmie optykę rozumienia tego kluczo-
wego zagadnienia zależeć będzie jego człowieczeństwo. W przemó-
wieniu skierowanym do młodzieży w 1979 r. Papież wyraźnie poło-
żył akcent na obudzenie prawdy o człowieku w jego duchowym wnę-
trzu, w jego sercu i sumieniu. Zrozumcie, że człowiek stworzony przez
Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest równocześnie wezwany
w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga. Aby
w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg.6 Tymczasem we
współczesnym świecie odrzucanie Boga czy religii lub odciąganie od
nich nie jest już czymś niezwykłym i wyjątkowym.7

Z punktu widzenia zagrożeń dotyczących zachowania ciągłoś-
ci tradycji warto zauważyć istotne rozpoznanie dotyczące typologii
kultur. Wyróżnia się trzy podstawowe typologie: postfiguratywną,
kofiguratywną i prefiguratywną.8 W modelu postfiguratywnym wys-
tępuje niezachwiana ciągłość w przekazywaniu zasobów kultury, jej
wzorców i treści. Warunkiem zachowania tożsamości jest przeszłość,
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przodkowie i posłuch. Model kofiguratywny jest najbardziej zbieżny
ze współczesnym społeczeństwem przemysłowym. Do jego charak-
terystyki należy przerwanie ciągłości przekazu zasobów kultury po-
nieważ inspiracje młodego pokolenia nie znajdują odpowiednika
w doświadczeniu starszych, jest to tzw. odmienność wzorów. Wresz-
cie typ kultury prefiguratywnej – jako modelu przyszłości – można
określić poprzez uwolnienie wyobraźni od przeszłości. Co więcej
doświadczenia ojców przestają być przydatne, nawet określane są ja-
ko utrudniające zrozumienie nowych zjawisk społecznych.9

Papież szczególnie mocno stara się uświadamiać współczesne-
mu człowiekowi bardzo ważną rolę tradycji. W oparciu o tysiąclecie
chrztu Polski pragnie podkreślić olbrzymią rolę wiary, która jest wiel-
kim dobrem, a jednocześnie stanowi olbrzymią siłę w walce ze złem.
Jan Paweł II zwraca uwagę, by w codziennej egzystencji nie zatracić
wrażliwości na te wartości, które afirmują człowieka tylko dlatego,
że jest człowiekiem, ponieważ odzwierciedla on podobieństwo do Bo-
ga. Należy o tym pamiętać z uwagi na wielki dar dziedzictwa ducha,
który dał początek naszym dziejom.10 O jakże bardzo pragnę, ja, któ-
ry życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta
nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co
ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym
środowiskiem życia i miłości.11

1. Osłabienie wrażliwości na Boga

Pośród całej gamy współczesnych zagrożeń posiadających
wpływ na osłabienie wrażliwości moralnej człowieka, szczególnie
niebezpiecznym wydaje się być kultura obrazu. Jesteśmy świadkami
pogłębiającego się procesu destrukcji w obszarze poszanowania war-
tości, czego efektem jest szerząca się powszechnie konsumpcyjna pos-
tawa wobec życia stymulowana również przez media. (…) Wśród mło-
dzieży obserwujemy narastającą bierność i egoizm, a technologia jak-
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że często ogranicza ich myślenie. Na czoło wysuwa się chęć nieusta-
jącej bezgranicznej zabawy, którą coraz powszechniej oferują media,
a szczególnie media elektroniczne. Banał stanowi podstawę rozrywki
telewizyjnej, z której odbiorca ma osiągnąć bezgraniczną przyjem-
ność.12

Powyższa problematyka domaga się szerszego spojrzenia. Na-
leży pamiętać, że proces rozwoju osobowego nie może pomijać wnik-
liwej analizy już od wieku dziecięcego. Jest to szczególnie ważny
okres, który posiada często decydujący wpływ na zarysowanie celów
w przyszłości. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przeciętnie dziec-
ko w USA ogląda telewizję 7 godzin dziennie, a w Polsce 4 godziny,
do tego jeszcze warto dodać zabawę z komputerem, to okaże się, że
większość dnia dziecko znajduje się poza oddziaływaniem rodziców.13

Nie bez znaczenia zatem pozostaje fakt, że na przykład w Ameryce
Północnej systematycznie obniża się udział w publicznych prakty-
kach kościelnych.14

Warto zwrócić uwagę, że notoryczne oglądanie telewizji pro-
wadzi do homogenizacji kultury, co w konsekwencji powoduje nie-
odnawialne straty na płaszczyźnie przekazu tradycji, wartości, opo-
wieści między starszym i młodszym pokoleniem. W ten sposób, tele-
wizja dokonuje przebudowy naszego wnętrza – uczuć, myśli, idei i na-
szego systemu nerwowego w celu dopasowania go do sztucznego śro-
dowiska, które coraz częściej nas otacza.15 Natomiast poczucie zagu-
bienia, brak zdolności przetworzenia ogromu informacji i związana
z tym nierealność budowy stabilnego systemu wartości, nieuchronnie
prowadzi do swoistego osamotnienia i wewnętrznego chaosu.16

Dojrzałość osoby jest ściśle związana ze zrozumieniem tajem-
nicy Krzyża. Od niego bowiem rozpoczął się nowy okres w dziejach
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człowieka. Krzyż odsłonił przed człowiekiem nową perspektywę.
Ukazał w innym świetle zagadnienie wolności, miłości, ale także łas-
ki bez której odkrycie prawdziwego sensu i celu życia staje się niere-
alne. Poprzez Krzyż osoba dotyka najgłębszej tajemnicy swego jes-
testwa. Wie jak wielką wartością jest uwierzenie w jego sens. Tam,
gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina
o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, po-
wstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi
na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że do-
tarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że
trwa nienaruszona.17 L. Kołakowski jednak zdaje się powątpiewać
w skuteczność sił moralnych osoby, mówiąc: losem naszym jest cier-
pieć, grzechy nasze są wielkie, istotnej poprawy ludzkiego losu nie
należy oczekiwać na ziemi…18

Dlatego Papież zwraca się z apelem, aby starannie pielęgno-
wać to wielkie duchowe dziedzictwo, które zaszczepiło w człowieku
niezłomną wiarę, nadzieję i miłość. Ważne zatem jest, by się nie znie-
chęcić, nie zwątpić, nie znużyć. Proszę was:

� abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego
tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało;

� abyście od Niego nigdy nie odstąpili;

� abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On
„wyzwala” człowieka;

� abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „naj-
większa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie
ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.19

Nie odosobniony pozostaje pogląd, że współcześnie – a więc
w klimacie obumierania więzi międzyludzkich – rolę hegemona przej-
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mują media. W nich człowiek upatruje w pewnym sensie rolę tłuma-
cza z zakresu transmisji znaczeń kulturowych. Brak jasnych podzia-
łów społecznych, wyrazistych drogowskazów, niebywałe tempo poja-
wiania się produktów, trudności z planowaniem życia, zmiany ról spo-
łecznych, stwarzają problem w określeniu podstawowego zakresu
wiedzy.20

Świat kultury obrazu zdaje się wygrywać w walce o człowie-
ka. Ten jednak często nie dostrzega, że jest wciągany w wir manipu-
lacji. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży nie posiadającej
wystarczającej wiedzy, ani umiejętności w zakresie odbioru i prze-
twarzania informacji. (…) Wynika to z dosłowności rozumowania
i myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wówczas łatwo oder-
wać się od rzeczywistości i funkcjonować w wirtualnym świecie. Mło-
dzież poszukując swojego miejsca w życiu chętnie czerpie wzorce
z otoczenia.21

2. Rola wartości w życiu osoby

Dlatego w człowieku potrzebne jest na nowo odrodzenie się
miłości. Tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma – tej miłości, która
nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 7–8). Każda osoba jest powołana i zara-
zem wezwana do odnoszenia zwycięstwa, szczególnie zaś do zwy-
cięstwa mocą wiary, nadziei i miłości; do zwycięstwa mocą prawdy,
wolności i sprawiedliwości.22 W tej „walce” o zachowanie wiary oj-
ców należy nieustannie zwracać się o pomoc do Ukoronowanej Mat-
ki, która chroni każdego człowieka przed zgaśnięciem nadziei i strze-
że od zagubienia w następnych pokoleniach.23

Współcześnie jednak – szczególnie akcentowany indywidualizm
– zawiera w sobie pewien ładunek obojętności wobec wszystkiego.
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Osoba będąca wyrazicielem tego przekonania nie jest zainteresowana
potrzebą odkrywania czy poszukiwania sensu życia, co więcej trosz-
czy się wyłącznie o zaspokajanie potrzeb osobistych. A przecież ta-
kie rozumowanie nieuchronnie zdaje się prowadzić do rozkładu pod-
miotu.24 Ponadto zniszczenie podmiotu jednostkowego może przekła-
dać się na unicestwienie podmiotowości społeczeństwa. Człowiek
zostaje wtedy utożsamiony z pewnym zespołem racji społecznych,
a jednocześnie zanika pojęcie osoby jako samodzielnego podmiotu
decyzji moralnych, który podejmując je, tworzy porządek społeczny.25

Inicjatorem odnowy moralnej, niedoścignionym wzorcem oraz
przykładem i mężem heroicznej wiary był Prymas Tysiąclecia. Ten,
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic... u Niej
szukał pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu.26

Papież modląc się przy grobie Prymasa wyraził przekonanie, że w tym
miejscu spoczął ten, który „tak bardzo miłował Kościół Chrystuso-
wy”, który tak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc
jego godności i praw, przebaczając wrogom, „zło dobrem przezwy-
ciężając” (por. Rz 12, 21).27 Przez całe swoje życie Prymas okazywał
szczególną wierność miłości do końca. Poprzez nią stał się wyrazi-
cielem pełni ewangelicznej idei, która znalazła swój wyraz w jego ra-
dykalnym stanowisku.

Prymas czerpał z nieskończonego źródła miłości Tego, który
przypieczętował ją swoim życiem. Oddając życie, Chrystus jedno-
cześnie objawił, że samą Miłością jest Bóg. Innego, większego obja-
wienia tej prawdy nie było i nigdy nie będzie.28 Jak jest napisane
w Piśmie Świętym: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Wyrazem tej praw-
dy jest sakrament Eucharystii, który jest zarazem pamiątką i widzial-
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25 CA 13.

24 Por. J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologiczno-mo-
ralne, Białystok 1999, s. 32.



nym znakiem. Chrystus czeka na odpowiedź człowieka, na to nie-
powtarzalne zaproszenie. (…) Zachęca nas ciągle, abyśmy wolni od
zła i grzechu jak najczęściej posilali się Chlebem życia i Kielichem
zbawienia, abyśmy stawali się coraz bardziej autentycznymi dziećmi
Bożymi oraz świadkami Ewangelii, która po wsze czasy zwiastuje
prawdziwą troskę o każdego człowieka.29

Współczesna kultura ukazuje jednak dość specyficzny obraz
istnienia i bytowania osoby na progu XXI wieku. W klimacie abso-
lutyzacji wolności bez odpowiedzialności, mało precyzyjne zdają się
być granice pomiędzy moralnością a niemoralnością, prawdą a kłam-
stwem, dobrem a złem. Wskutek tego dochodzi do fascynacji wartoś-
ciami zmysłowymi i nie liczenia się z wartościami duchowymi. Pry-
mat wiodą hedonizm i utylitaryzm, co w konsekwencji prowadzi do
osłabienia poczucia wrażliwości na grzech i winę oraz powoduje de-
formację sumienia.30

Dlatego współczesny człowiek powinien stawiać sobie za cel
wyzwalanie się z wszelkiego dziedzictwa, które stoi w sprzeczności
z przykazaniem miłości. Egoizm, pycha, nienawiść nie są drogami,
które byłyby w stanie wyznaczyć kierunki rozwoju osoby, a jedno-
cześnie mogłyby położyć fundament pod budowę człowieczeństwa.
Jedynym prawdziwym drogowskazem pozwalającym człowiekowi
wznieść się ponad współczesną kulturę iluzji jest Eucharystia. W niej
można odkryć rzeczywisty blask miłości Boga do człowieka, czło-
wieka do Boga, jak również człowieka do człowieka. Od tego jaki
będzie człowiek, czy zdolny będzie przezwyciężać to zatrute i pełne
manipulacji widzenie świata – zależeć będzie przyszły kształt mi-
łości. Należy więc przeciwstawiać się takiemu widzeniu świata jakby
Boga nie było, jakby nie był samą Miłością.31 Jak pisze A. F. Dziuba:
W wiernych uczestniczących w Eucharystii naród osiąga pełnię swe-
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31 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w kościele Wszystkich
Świętych na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, dz. cyt., s. 390.

30 Por. J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologiczno-mo-
ralne, dz. cyt., s. 38–39.

29 A. F. Dziuba, Ku wartościom. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, Warszawa 2005, s. 24.



go przeznaczenia, przekraczając doczesność i wybiegając ku wiecz-
ności.32

Od początku świata człowiek został stworzony na obraz i po-
dobieństwo Boże. Bóg powierzył swojemu Synowi zadanie ukazania
człowiekowi celowości egzystencji w świecie widzialnym. Powierzył
w Jego ręce zbawienie człowieka. Jednocześnie zadał Mu grzech
i odkupienie świata.33 Św. Paweł pisze czy to świat, czy życie, czy
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze,
wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga (1 Kor 3, 22–23). L. Kołakow-
ski jest przekonany o tym, iż wolno uważać religijność chrześcijań-
ską – zarówno co do jej strony doktrynalnej, jak co do jej szczególnej
wrażliwości – za seminarium ducha europejskiego.34

Jan Paweł II apeluje do wszystkich, aby głęboko zastanowić
się nad prawdą i miłością Chrystusa. Aby nie stwarzać tymcza-
sowych pozorów gorliwości w wierze. Aby dobrze zrozumieć jaki to
wszystko ma sens. Czemu ma służyć ta wielka solidarność Boga
z człowiekiem, która sięga aż do wymiaru daru życia. Czy jedno-
cześnie szczyt obdarowania nie zawiera w sobie pewnego zobowią-
zania? Papież zwraca uwagę, że nie jest dobrze, gdy dar nie nosi
w sobie znamion zobowiązania.35 Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili (Mt 25, 45).

Współczesna cywilizacja nie zawsze potrafi zagwarantować
człowiekowi wszystko to, co mu jest potrzebne. Postęp nie zastąpi
człowiekowi Boga, (...) nie da pokoju wzburzonemu sercu. Zawsze
człowiek będzie szukał Boga, tęsknił za nadzieją, (...) wyciągał ręce
do krzyża, (...) będzie chwytał za różaniec. Moc różańca jest wielka.
Maryja przyniosła Kościołowi różaniec, jakby gałązkę pokoju.36 Pa-
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36 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia katedry, Przemyśl
2.06.1991, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 584.

35 Por. Jan Paweł II, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa,
Kraków 10.06.1987, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 447.

34 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, dz. cyt., s. 26.

33 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 9.06.1987, w: Jan Paweł II, Piel-
grzymki do Ojczyzny, s. 404.

32 A. F. Dziuba, Ku wartościom. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, dz. cyt., s. 45.



pież mówi, że nie można być świadkiem Boga, jeśli się do Niego nie
należy całym sercem. To przede wszystkim starajcie się naśladować
w Jezusie Chrystusie: Jego całkowite oddanie Ojcu.37

Tymczasem jak trudno jest zmienić osobę szczególnie w cza-
sach, gdy coraz bardziej modnym wydaje się być stwierdzenie żyjmy
tak, jakby Bóg nie istniał. W czasach, o których mówi Dostojewski,
że jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. W tym kontekście
Nietzsche dodaje, że człowiek znajduje się poza dobrem i złem. Prog-
ramy współczesne wyznaczają bardzo jednoznaczną drogę. Jednak,
ku czemu chce zmierzać człowiek stosując w swoim życiu założenie,
że Bóg nie istnieje?38 Nietzsche w swoim rozumowaniu posuwa się
o wiele głębiej. Pisze on mianowicie, że: Wierzący nie jest swoją
własnością, może być tylko środkiem, musi zostać zużyty, potrzebuje
kogoś, kto go zużywa. (…) Każdy rodzaj wiary jest sam wyrazem wy-
zucia się z siebie, zobojętnienia na siebie.39

Chrystus mówi: Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda
(J 6, 63). W tych słowach przeciwstawia się On wszelkim odmianom
materializmu, które wkroczyły w dzieje człowieka pod różnymi pos-
taciami i stale powracają. Jan Paweł II mówi, że: Świat, który was
otacza, nowożytna cywilizacja, ogromnie wiele przyczyniła się do te-
go, aby odsunąć od świadomości człowieka to Boże „Jestem”. Stara
się bytować tak, jakby Bóg nie istniał – to jej program. Jeżeli jednak
Boga nie ma, czy ty, człowieku, naprawdę jesteś?40 W Biblii napisane
jest: Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu (por. Pwt 6, 12).

3. Środowisko człowieka a źródło miłości

Rozwój człowieka dokonuje się dziś pośród wielu uwarunko-
wań, które odgrywają niekiedy zasadniczą rolę w kształtowaniu jego
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40 Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, Częstochowa 14.06.1991, w: Jan Paweł II, Piel-
grzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 800.

39 F. Nietzsche, Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa, Kraków 2003, s. 54.

38 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, od-
prawionej na Rynku Głównym, Kraków 13.06.1991, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki
do Ojczyzny, dz. cyt., s. 782.

37 Jan Paweł II, Przemówienie do zakonników i zakonnic zgromadzonych w katedrze,
Kielce 3.06.1991, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 608.



osobowości, postrzeganiu świata i odkrywaniu hierarchii wartości.
Najsilniejsze oddziaływanie szczególnie na młode osoby wywiera
dziś niezaprzeczalnie: prasa, telewizja i Internet. Coraz większą rolę
w codziennej komunikacji odgrywa obraz. Nie zawsze jednak uży-
wanie nowoczesnych technologii obywa się bez dokonywania mani-
pulacji. Jednym z celów jaki stawiają sobie media jest atrakcyjność
przekazu. Bardzo rzadko kryterium etyczne czy moralne ma tu głos
decydujący. To z kolei przekłada się na oddziaływanie na psychikę
i późniejsze postępowanie osoby.41 Tymczasem Bóg nigdy nie używa
człowieka dla swych ukrytych celów. Nie manipuluje nim. Szanuje
wolność, zaprasza do osobowego spotkania, w którym jest „cały dla”
człowieka.42

Dlatego Papież zwraca się z gorącym apelem szczególnie do
młodzieży, aby w sposób właściwy rozeznała jaki sens winno mieć
w ich życiu wzrastanie i dojrzewanie. Jan Paweł II upatruje w tym
zadanie dla młodego pokolenia. W sferze biologicznej zastój, brak
rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. To samo prawo od-
nosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko jedna: duch nie zna
biologicznych ograniczeń wzrostu. I właśnie dlatego może nie podle-
gać procesowi starzenia się.43

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że chrześcijańska Europa
– tak dziś zlaicyzowana i nastawiona na konsumpcję – obumiera.44

Wyzwolenie od prawdy człowieka końca XX wieku doprowadziło do
wyzwolenia od odpowiedzialności i jakiegokolwiek ograniczenia.
Człowiek może żyć dowolnie. Nie ma obowiązku traktowania siebie,
drugiego człowieka w sposób poważny. Egzystencja w takiej per-
spektywie przekształca się zatem w pewien rodzaj beztroskiej za-
bawy.45
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45 Por. J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologiczno-mo-

44 A. F. Dziuba, Ku wartościom. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, dz. cyt., s. 32.

43 Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne do młodzieży, Częstochowa 15.08.1991,
w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 815.

42 A. F. Dziuba, Ku wartościom. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, dz. cyt., s. 20.

41 Por. K. Grabianowska, Manipulacja obrazem, w: Manipulacja – Media – Eduka-
cja, dz. cyt., s. 125.



Często spotyka się z takim przekonaniem, że osoba nie powin-
na być ograniczana żadnymi zasadami. Takie postępowanie sprzyja
jednak tendencji korzystania z każdej przyjemności bez względu na
skutki. Obojętność wobec Boga prowadzi jednak do zupełnej pustki.
Bowiem, jeśli nie ma prawdy oraz nie ma zasad, w imię których na-
leżałoby postępować – to także nie ma odpowiedzialności. Człowiek
sam siebie i innych postrzega jako miejsce potrzeb i doznań, dość
często sztucznie wywoływanych i rozdmuchiwanych. Tak pojmowany
człowiek – bez korzeni, sensu, zasad i celów – może myśleć i żyć jak
mu się podoba. (…) Bezsens, będący udziałem ludzkiego życia, two-
rzy kulturę nicości, która jest kulturą religijno-moralnego indyferen-
tyzmu, a w konsekwencji kulturą śmierci.46

Rozwój osobowy, jak mówi Papież, wcale nie należy do rze-
czy łatwych. Rozwijanie talentów przez tych, którzy doskonalą ciało
jest wymagające. Jednak potrzebujące równie wielkiego wysiłku
i chyba jeszcze trudniejsze jest rozwijanie talentów właściwych dla
duszy. Wzrastanie na drodze do świętości często prowadzi poprzez
trudny i wąski szlak. Jednak jest to droga, która prowadzi do osiąg-
nięcia pełni szczęścia i radości. Papież wzywa, by nie zmarnować te-
go wielkiego dziedzictwa. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegaj-
cie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgod-
ny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom
konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie
Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.47

Należy zwrócić uwagę, że człowiek w walce z kuszącym sza-
tanem bardzo często odnotowuje porażkę. Tymczasem Chrystus pod-
czas czterdziestodniowego osamotnienia na Górze Kuszenia ukazuje
człowiekowi drogowskazy jak wygrać z wszechogarniającym złem.
Szatan zachęca: Nie realizuj tego ambitnego planu miłości wobec lu-
dzi, nie warto podejmować tego wysiłku, wprost nie kochaj tak rady-
kalnie, nie kochaj aż do Krzyża! (…) nie broń człowieka, daj mu szan-
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47 Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne do młodzieży, Częstochowa 15.08.1991,
art. cyt., s. 815.

46 Tamże.
ralne, dz. cyt., s. 39.



sę degradacji, daj mu szansę samozniszczenia, przecież tyle razy czło-
wiek zdradził, odszedł, zawiódł.48

Chrystus powiedział: Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 20).
Patrząc przez pryzmat historii można dostrzec, że niejednokrotnie
o miejsce dla Boga trzeba było walczyć. Kiedyś – miejsca Bogu od-
mawiały władze, natomiast dziś – wolny człowiek. Ten problem zda-
je się być stale aktualny. Inne są oczywiście realia, ale zagadnienie
pozostaje tak samo otwarte. Czy stać będzie współczesną osobę na
otwarcie swoich podwoi dla Chrystusa na płaszczyźnie kultury, eko-
nomii, polityki, czy zwykłej codziennej egzystencji?49 Człowiek współ-
czesny wykazuje wielki dystans i obcość wobec wszystkiego, co jest
zorganizowane, co posiada swoje struktury, wymogi, zadania i cele
będące poza nim.50

Chrystus przychodzi na świat, by obdarzyć człowieka nowym
życiem. Głosząc Dobrą Nowinę uobecnia swoje odkupieńcze miste-
rium. Eucharystia staje się wyrazem mocy odkupienia Chrystusowe-
go. Jest pokarmem dla duszy, której celem jest życie wieczne. Jezus
wybrał jako środki wyrazu elementy natury: chleb i wino, a więc po-
karm i napój. One zapewniają człowiekowi utrzymanie się przy ży-
ciu. Jednak człowiek, by osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucha-
rystii, która przemienia jego życie i jednocześnie otwiera drogę ku
wieczności.51

Rozważając tajemnicę Eucharystii, można dojść do wielkiego
zdumienia wiary. I nawet nie chodzi tutaj o oczywistą i bezgraniczną
miłość Boga, ale o wyjaśnienie tajemnicy człowieka. Kimże on jest,
że zasługuje na taką troskę ze strony Boga? Jaką musi posiadać war-
tość, skoro Bóg karmi go własnym Ciałem.52 W Najświętszej bowiem

MAREK T. PAKUŁA

82

52 Por. tamże, s. 880.

51 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie Mię-
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław 1.06.1997, w: Jan Paweł II,
Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 877.

50 J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologiczno-moralne,
dz. cyt., s. 47.

49 Por. Jan Paweł II, Słowo do mieszkańców Bielska-Białej, Bielsko-Biała 22.05.1995,
w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 853.

48 A. F. Dziuba, Ku wartościom. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie, dz. cyt., s. 22.



Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie
sam Chrystus, nasza Pascha.53

Czy jednak trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa nie ujmuje ob-
razu człowieka, jako nie zainteresowanego tą wielką tajemnicą wia-
ry? Czy może ma on odwagę podejmować nowe zadania i posiada
chęć sprostania wymaganiom na miarę świadectwa? Przecież Bóg
nie stawia przed człowiekiem wymagań, które przekraczałyby jego
możliwości. Co więcej przychodzi z pomocą w chwilach słabości.
A zatem zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Co więcej, nie od-
wraca się od niego, a pochyla się nad nim umacniając go swoją mi-
łością. Ważny jednak jest żywy kontakt poprzez modlitwę. Stały dia-
log z Chrystusem warunkuje autentyzm świadectwa chrześcijańskie-
go. Modlitwa daje niezbędną energię i odwagę w obliczu nieustan-
nych trudności. Bez niej owoc wiary zanika. Źródło prawdziwego ży-
cia przestaje tętnić.54

Jan Paweł II mówi: Nie lękajcie się świętości. Starajcie się od-
ważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od sie-
bie, choćby inni nawet od was nie wymagali! (…) Chrystus prze-
strzega także przed zaparciem się wiary i rezygnacją z dawania o Nim
świadectwa wobec innych.55 L. Kołakowski pisze, że nie wie ilu jest
dziś uczniów Chrystusa, którzy nie stronią od walki. Ilekolwiek ich
jest, są oni solą ziemi, a cywilizacja europejska byłaby bez nich pus-
tynią.56

Sedno wiary opiera się poniekąd na niczym nie uwarunkowa-
nej odwadze. Wielką próbą wiary zdaje się być samo zaufanie. Już
na nim opiera się możliwość otwarcia serca na tajemnicę wiary.
W pewnym sensie pomaga ono jednocześnie przezwyciężyć wszelkie
przeszkody pojawiające się na drodze do jej pogłębienia. Panie, jeśli
to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź!
Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz
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56 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, dz. cyt., s. 229.

55 Tamże, s. 903–904.

54 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa odprawionej przed kościołem
Braci Polskich Męczenników, Gorzów Wielkopolski 2.06.1997, w: Jan Paweł II,
Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 902.

53 KKK 1324.



na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie,
ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc:
Czemu zwątpiłeś, małej wiary? (Mt 14, 28–31).

To pełne piękna wydarzenie z życia ucznia Chrystusa ukazuje
głęboką treść. Mianowicie dotyka ono jednego z najważniejszych za-
gadnień życia ludzkiego – jakim jest świadomość wielkości i wartoś-
ci wiary w Jezusa Chrystusa. Wiara Piotra przedstawiona we frag-
mencie Ewangelii Mateusza nie jest jeszcze w pełni dojrzała. Wys-
tarczył bowiem silniejszy podmuch wiatru, by zaniechać, zwątpić.
I warto zauważyć, że symbolika wiatru jest analogiczna i proporcjo-
nalna do niedostatku wiary Piotra. W jego wierze odczuwa się brak
pełnego zaufania, brak nadziei, które winny tworzyć fundament życia
chrześcijańskiego.57 Potrzebni są nam ludzie uczciwi wobec samych
siebie i wobec innych ludzi, którym się ufa, gdyż brak zaufania
w obcowaniu z ludźmi czyni społeczeństwo chore.58

Człowiek, by mógł odnieść zwycięstwo nad sobą, nad swoją
słabością i grzesznością – potrzebuje głębokiej wiary w Chrystusa.
A więc swoistego zawierzenia siebie Jego przewodnictwu, bez naj-
mniejszych obaw i niepokojów. Oparcie swojego życia na Chrystusie
pozwoli na odniesienie zwycięstwa nad złem, które otacza świat. Od-
wagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14, 27). Chrystus pozwala prze-
trwać w życiu najtrudniejsze chwile. Potrzebna jest mocna wiara,
która uzbrojona w nadzieję nie ugnie się przed jakąkolwiek próbą
człowieka.59 Tymczasem nie odosobnionym wydaje się być spostrze-
żenie, że współcześnie: Człowiek, czując się jeszcze bardziej samotny
i wyizolowany, stał się narzędziem w ręku przygniatających go zew-
nętrznych sił, stał się wprawdzie jednostką, ale jednostką oszołomio-
ną i niepewną.60
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do Ojczyzny, dz. cyt., s. 918.



Dlatego tak ważne jest, by nie ograniczać człowieka do byto-
wania jedynie w wymiarze materialnym z wyłączeniem Boga. Jest to
bowiem sprzeczne z jego naturą, z jego wewnętrzną prawdą.
Św. Augustyn napisał, że serce ludzkie jest niespokojne, dopóki nie
spocznie w Bogu. Osoba nie może zatem stać się jedynie niewolni-
kiem rzeczy, systemów ekonomicznych, łatwego zysku, sukcesu, ka-
riery. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłon-
ności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebez-
pieczeństwem trzeba się bronić.61

4. Indywidualizm a życie wspólnotowe

Jednym z szeroko pojętych niebezpieczeństw jest wspomniany
wcześniej brak umiejętności korzystania z mediów, które starają się
przejąć władzę nad mało krytycznym umysłem szczególnie młodego
człowieka. Należy zdać sobie sprawę, że media wywierają znaczący
wpływ na styl życia, komunikowania się, obyczajowość. Charaktery-
zuje je dość silny dyktat wzorców, które będąc wielokrotnie powta-
rzane stają się normą kulturową. Otwiera to szerokie pole dla eduka-
cji i dydaktyki, które winny wyjść naprzeciw oręża cyberkultury –
z odpowiednimi metodami zaradczymi.62

W związku z tym, aby człowiek mógł się dobrze obronić po-
trzebne jest odpowiedzialne i sumienne wychowywanie. Papież po-
wiedział, że do podstawowych zadań kultury należy wychowanie
człowieka. W nim na czoło wysuwa się nieustanne uświadamianie
prymatu osoby przed rzeczą, a więc przedkładanie wartości bycia nad
posiadanie. Wtedy człowiek wydaje się być lepiej przygotowanym
do stawienia czoła wszelkim otaczającym niebezpieczeństwom.63

Z. Kwieciński dodaje, że chodzi tu o kształtowanie otwartości na no-
we technologie, umiejętności sprawnego korzystania z nich, umiejęt-
ności wyboru, aby telewizja i globalny przekaz informacji były bo-
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63 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży
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gactwem i prowadziły do rozwoju, a nie były nieszczęściem, blokadą
i uzależnieniem.64

Osoba żyjąca prawdziwą wiarą i nadzieją jest w stanie obronić
się przed czyhającymi zagrożeniami. Jan Paweł II mówi, że tylko pa-
trząc prosto w oczy Chrystusa – człowiek jest w stanie zwyciężyć
w walce ze złem tego świata. Ale bardzo ważna jest stała łączność
z Chrystusem i nie uleganie zwątpieniu. Dlatego o ten kontakt trzeba
nieustannie dbać. W razie potrzeby odnowić go, a w miarę możli-
wości starać się go dalej pogłębiać. Jak to czynić? Poprzez modlitwę,
rozważanie słowa Bożego, uczestnictwo w życiu sakramentalnym
Kościoła. Umacnianie więzi może następować również poprzez
uczestnictwo w różnych grupach wspólnotowych.65

Współczesny świat jest spragniony prawdziwej miłości, a za-
razem bardzo potrzebuje Chrystusa. Bądźcie wiernymi świadkami
Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszko-
dami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Li-
czę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem mło-
dzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje.
Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie
i umacniajcie na polskiej ziemi „cywilizację miłości”: w życiu oso-
bistym, społecznym, politycznym, w szkołach, w uniwersytetach, pa-
rafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałuj-
cie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary.66 A Bóg,
dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15, 13).
Należy więc podejmować wszelkie starania, by nie dopuścić, aby
miejsce Boga było zastępowane przez takie kategorie jak opłacalność
czy wydajność.67
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67 Por. J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologiczno-mo-
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ferencja „Media a edukacja”, red. W. Strykowski, Poznań 1998, s. 20–21.



Znakiem czasów współczesnych jest częste wykreślanie Boga
z życia społecznego. Dominujące tendencje liberalne i laickie wyko-
rzystując zagubienie moralne spychają na margines życie wew-
nętrzne człowieka, zastępując je szkodliwym relatywizmem. Szerzy
się obojętność religijna. Nowa ewangelizacja jest pilną potrzebą
chwili także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim.
Kościół w pierwszym rzędzie oczekuje od was, że poświęcicie wszyst-
kie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa
współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej
pokusie naszych czasów – odrzuceniu Boga-Miłości.68 L. Kołakowski
pisze: De Maistre uczynił sławną uwagę, iż zdarzało mu się widzieć
Francuzów, Niemców, Rosjan, ale nigdy nie widział „człowieka”.69

Czy zatem człowiek współczesny poszukuje Boga? Na pewno,
ponieważ sam Bóg uczestniczy w tym szukaniu. Poza tym człowiek
z natury pragnie poznać prawdę o sobie i otaczającym go świecie.
Jan Paweł II mówi, że Pismo Święte jest wielkim zapisem na temat
tego szukania i znajdowania Boga. Ukazuje też wiele wspaniałych
postaci szukających Boga i znajdujących Go. Uczy zarazem, jak czło-
wiek winien zbliżać się do Boga, jakie warunki winien spełnić, ażeby
tego Boga spotkać, ażeby Go poznać, i z Nim się zjednoczyć.70 Oczy-
wiście: Można, rzecz jasna, rozproszyć życie w przygodności co-
dziennej, ale i wtedy jest ono tylko rozpaczliwym i nieustającym prag-
nieniem życia, a w końcu żalem, że się nie żyło.71

Otóż bardzo ważnym warunkiem, który należy spełnić przy
podejmowaniu drogi poszukiwania Boga jest czystość serca. Błogos-
ławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8).
Jak mówi Papież: Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przy-
wróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii
z Bogiem, a także z całym stworzeniem – tej komunii, która jest jego
pierwotnym przeznaczeniem. Czystość serca jest przede wszystkim
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darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Koś-
cioła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia to serce „blaskiem
Prawdy”. Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus, zdolna jest oś-
wiecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zro-
zumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie
sensu spraw i wydarzeń, a jego serce szuka nasycenia tam, gdzie go
znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czys-
tość wiary.72

W wędrówce poprzez życie nie może więc zabraknąć miejsca
dla Boga. W momencie, gdy człowiek uświadomi sobie tę prawdę,
doświadczy jednocześnie, że nie jest sam pośród wielu trosk życia
codziennego. W cywilizacji współczesnej można zaobserwować
w sposób szczególny głód znaków obecności Boga w życiu człowie-
ka, i należy uczynić wszystko, by ją w tej mierze nasycić, by uczynić
zadość jej wymaganiom. Dlatego olbrzymie zadanie stoi przed Koś-
ciołem. Człowiek potrzebuje świadectwa o Bożej obecności! (…)
Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie i okoliczności, rodzą się no-
we problemy. Kościół nie może tych zmian nie dostrzegać, nie może
nie podejmować wyzwań, jakie pojawiają się wraz z nimi. Człowiek
jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła.73

E. Mounier proponuje zerwanie z egoizmem indywidualizmu
i zastąpienie go przesłankami cywilizacji personalistycznej. Jest to
zagadnienie kluczowe z punktu widzenia istoty podjęcia dialogu
z drugim człowiekiem i nastawienia się ku niemu. Z chwilą kiedy
łączność wzajemna słabnie albo kiedy się zrywa, zatracam się do-
głębnie sam: wszystkie szaleństwa polegają na klęsce stosunków
z drugim człowiekiem, (…) z kolei ja sam staję się dla siebie obcy,
wyalienowany. Można by niemal powiedzieć, że istnieję jedynie w ta-
kim stopniu, w jakim istnieję dla kogoś drugiego, względnie: być –
znaczy kochać.74
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Summary
Indifferentism in the Conception of the Holy Father John Paul II

Human identity exposed to dangers of the modern world creates new
challenges to the christian civilisation. The deformation of the family
model, systems of upbringing are the sources of serious fears from the point
of view of responsibility for the Church. The surrending to popular trends
of the civilisation as uncritical accepting of offered life models does not
always takes into consideration people’s good. The youth is mostly affected
by TV and Internet. Applying modern technologies is not deprived of
manipulation. Also cutting off from tradition, pushing the christian culture
to the margin builds up a barrier on the way of spiritual development of
human beings belonging to the circle of the old continent civilisation.
Adoring selfishness and quite often everyday laziness in the culture of
careless enjoyment narrows the horizons of the faith. Following, during
your lifetime, the pattern – as if the God did not exist – allows the crisis of
morality to proceed. The abandon of the moral rules encourages taking up
succesive research on the way leading to discovering a vocation of a person.
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ks. Czesław Parzyszek SAC*

Posłuszeństwo i posługa władzy
– odpowiedzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego opublikowała 11 maja 2008 r. instruk-
cję: Posługa władzy i posłuszeństwo.2 Nie można przejść wobec niej
obojętnie, gdyż dotyczy m.in. jednego z istotnych elementów życia
konsekrowanego, jakim jest posłuszeństwo.3 Dokument już we Wpro-
wadzeniu (nr 2) wskazuje na rolę współczesnej cywilizacji, która do-
maga się nowych sposobów rozumienia władzy i posłuszeństwa jako
odpowiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji.
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3 Tematyce rad ewangelicznych, w tym posłuszeństwa, poświęcono w całości numer
„Communio” 5(1985)6; por. W. Gogola, Posłuszeństwo zakonne: teologia i prak-
tyka, w: Formacja zakonna, t. 2, red. J. Gogola, Kraków 1998, s. 9–70; A. J. No-
wak, Osoba konsekrowana, t. 2: Ślub posłuszeństwa, Lublin 1994; Cz. Parzyszek,
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Wstęp

Rozważania Instrukcji rozpoczynają się od pytania, które Je-
zus skierował do swoich uczniów: Czego szukacie? (J 1, 38).4 Natu-
ralną odpowiedzią ucznia Chrystusa to słowa: Szukam, o Panie, Two-
jego oblicza (Ps 27, 8). Jest to odpowiedź osoby, która pojęła jedy-
ność i nieskończoną wielkość tajemnicy Boga oraz wszechmoc Jego
świętej woli. Jest ono także odpowiedzią, aczkolwiek pośrednią i nie-
wyraźną, wszystkich stworzeń ludzkich, poszukujących prawdy
i szczęścia. Quaerere Deum od początku było programem każdej isto-
ty spragnionej rzeczywistości absolutnej i wiecznej (por. Instrukcja 4).5

Człowiek wierzący szuka Boga żywego i prawdziwego, który
uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Boga, który objawia czło-
wiekowi swoją wolę, który wskazuje mu drogi, by mógł nimi dojść
do Niego. Szukać woli Bożej to szukać woli przyjaznej, życzliwej,
która pragnie naszej realizacji, która nade wszystko oczekuje naszej
dobrowolnej odpowiedzi na Jego miłość, by czynić nas narzędziami
oczekuje naszej dobrowolnej odpowiedzi na Jego miłość, by czynić
nas narzędziami miłości Bożej. Na tej bazie Instrukcja przechodzi do
bardzo ważnej i zasadniczej tezy na temat władzy i posłuszeństwa
(por. Instrukcja 4). Skoro w naturze każdego człowieka wierzącego
kryje się chęć poszukiwania Boga żywego i Jego woli, to osoby kon-
sekrowane z racji swej konsekracji zakonnej, powinny wsłuchiwać
się w głos Boga, aby w miłości wypełnić Jego wolę. Autorzy doku-
mentu zajmują się przede wszystkim teologicznym spojrzeniem na
posługę władzy i posłuszeństwa, niemniej pośrednio wskazują na
konsekrację zakonną i poszukiwanie woli Bożej w posłuszeństwie
w kontekście specyficznych cech współczesnej kultury.6 Kongrega-

POSŁUSZEŃSTWO I POSŁUGA WŁADZY – ODPOWIEDŹ NA ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNOŚCI

91

6 Nie ma zatem w tej Instrukcji tak charakterystycznego dla dokumentów Jana Paw-

5 Dziś wielu ludzi skłania się ku temu, by wszelką formę zależności uważać za upo-
korzenie. Tymczasem już w samą naturę stworzenia wpisuje się zależność od In-
nego, a także, ze względu na relacje, zależność od innych. Tamże.

4 „W tym pytaniu można wyczytać inne radykalne pytania: Czego szuka twoje ser-
ce? O co tak usilnie zabiegasz? Czy szukasz siebie samego, czy też szukasz Pana,
Boga twojego? Czy idziesz za swoimi pragnieniami, czy też za pragnieniem Tego,
który stworzył twoje serce i chce je uczynić w sposób sobie znany i tak, jak On
chce? Czy biegniesz jedynie za rzeczami, które przemijają, czy też szukasz Tego,
który nie przemija?” Posługa władzy i posłuszeństwo 4.



cja zajmując się przede wszystkim teologicznym uzasadnieniem po-
słuszeństwa konsekrowanego, tylko na marginesie swoich rozważań
dotyka cech współczesnej kultury, zwłaszcza wtedy gdy zajmuje się
konkretnymi formami posługi przełożeńskiej.

1. Charakterystyka współczesnego świata

1.1. Jest on przede wszystkim światem otwartym. Mówiąc
obrazowo jest to świat bez drzwi i okien, w którym wszyscy wiedzą
o sobie wszystko. Dzięki radiu i telewizji satelitarnej wiadomości nie
tylko słuchowe, ale i wizualne docierają bardzo szybko. W każdej
chwili jesteśmy informowani o wszystkich większych i mniejszych
wydarzeniach nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w kosmosie. Styl ludz-
kiego życia mierzy się już nie w perspektywie jednego miasta czy
państwa, lecz całej ziemi.

1.2. Świat dzisiejszy dostał się w sztormowy ogień zmian.
Tempo tych zmian jest tak szybkie, że wszystko zmienia się jak
w wariackim kalejdoskopie. Szybko następujące zmiany stanowią
konkretną siłę, która głęboko drąży ludzkie życie. Zmiany te wy-
wołują poczucie nietrwałości i przelotności zdarzeń. Znajduje to od-
bicie w ludzkiej świadomości. Pod wpływem szybko następujących
po sobie zmian ludzie tracą bezpowrotnie więzy z przeszłością – tra-
dycją.

1.3. Cywilizacja szybkich zmian stawia przede wszystkim
na postęp, naukę, technikę i wytwarzanie. Pierwszorzędnym celem
tak zorientowanej kultury nie jest człowiek, ale obfitość i doskona-
łość wytworów; coraz sprawniejsza produkcja. Zaczynamy żyć w kul-
turze, gdzie dla człowieka „być” to znaczy produkować, a „żyć” zna-
czy posiadać.

1.4. Ponadto ludzie żyją pod groźbą totalnego zniszczenia.
Widmo wojny termojądrowej, coraz częściej nawiedzające świat trzę-
sienia ziemi i katastrofy w ostatnich latach jak złowrogi cień kładzie
się na ludzkim życiu. Nie jest to bez znaczenia dla świadomości i psy-
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ła II, szerokiego wstępu ukazującego socjologiczną panoramę zjawisk społecznych
i kulturowych, które staja się poważnym wyzwaniem dla Kościoła, a także dla ży-
cia konsekrowanego.



chiki dzisiejszego człowieka. Związki między ludźmi stają się coraz
bardziej płynne i przejściowe, a tym samym bardzo mocno rozluź-
nione.7

1.5. Zjawisko desakralizacji. Świat gubi sacrum. Coraz częś-
ciej słyszy się twierdzenia: Bóg jest niepotrzebny, nie na czasie, nie
do przyjęcia – jest przeciwko człowiekowi. Jest wielość sekt. One
drążą ludzkie serca zostawiając ślad pustoszenia religijnego. Moty-
wacja religijna w życiu ludzi dotkniętych jadem sekt nie odgrywa
większego wpływu na ich życie. Ponadto współczesny świat i czło-
wiek dotknięty chorobą postmodernizmu i uczulony na swoiście po-
jętą wolność, nie może przyjąć Boga, który wymaga, stawia przyka-
zanie – normy moralne.

1.6. Selektywne chrześcijaństwo. Często powtarzany jest slo-
gan o prywatności życia. Religia jest sprawą osobistą – inny jestem
w kościele, inny w domu, szkole, w pracy. Spod norm moralnych re-
ligijnych wyjęte zostało życie społeczne, polityczne. Ponadto, jedne
dogmaty się przyjmuje, akceptuje, inne są niewygodne, a więc nie do
przyjęcia.

1.7. Wrażliwość na wolność. Prawdziwa wolność jest war-
tością. Następuje jednak desakralizacja wolności; jestem wolny do-
póki nie pojawi się wymaganie zasad moralnych, dopóki nie pojawi
się Bóg, gdyż On ogranicza moją wolność – a nawet ją przekreśla.
Wolność jest podporządkowaniem się prawdzie, a nie podporządko-
waniem prawdy sobie.
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7 Człowiek jednak na dłuższą metę nie może być sam i potrzebuje drugiego czło-
wieka. I tak pojawiają się w krajobrazie wysoko uprzemysłowionego świata nowe
zjawisko: „zastępcze osoby” – gwiazdy, gwiazdorzy kina, telewizji, estrady. Na-
wiązujemy z nimi, dzięki radiu i telewizji stosunki tak mocne jak dawniej z sąsia-
dami, kolegami czy przyjaciółmi. Jednych lubimy bardziej, innych mniej. Wzrasta
w ten sposób przepływ prawdziwych, żywych ludzi przez nasze życie, ale maleje
jednak czas trwania kontaktów z nimi. „Zastępcze osoby” odgrywają znaczącą ro-
lę w naszym życiu, dostarczają nam modeli zachowań, pozwalają spróbować róż-
nych ról i stylów życia. Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny
człowiek” – wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia kon-
sekrowanego jutra, Biblioteka „życia konsekrowanego”, t. II, Warszawa–Wroc-
ław 2002, s. 25.



1.8. Relatywizm moralny. Objawia się on w kwestionowaniu
norm moralnych, zwłaszcza odnośnie zasad wiary i życia w małżeń-
stwie. Słyszy się powiedzenie: może one są i ważne, ale mnie to nie
interesuje. Co jest dobre, rozstrzygam ja sam. Większość decyduje
o normie! Są to owoce postmodernizmu.

Taki świat współczesny wpisany jest w serce młodego czło-
wieka, który pragnie przekroczyć próg życia konsekrowanego. Wcho-
dzi więc z całym swoim światem: z tym wszystkim co dobre i nie, co
piękne i nie, co szlachetne i nie.8

2. Zasadnicze wyzwania dla sprawowania władzy
i posłuszeństwa

Kongregacja, zajmując się teologicznym spojrzeniem na pos-
ługę władzy i posłuszeństwa konsekrowanego, podejmuje, w oma-
wianej Instrukcji, kwestię wyliczenia różnych wyzwań dla życia wia-
rą, gdy zajmuje się konkretnymi formami posługi przełożeńskiej. Do-
tyczą one wszystkich ludzi i wpływają na zmianę charakteru sprawo-
wania władzy.9

2.1. Bałwochwalstwo

Do ważnych wyzwań, wskazujących na kontekst realizowania
pasterskiej posługi animowania wspólnoty życia konsekrowanego, na-
leży zagrożenie w postaci bałwochwalstwa.10 Autorzy Instrukcji
stwierdzają, że mimo doceniania wolności, która przyczynia się do
rozpowszechniania wartości szacunku dla godności osoby ludzkiej,
sprzyjając pozytywnie jej swobodnemu rozwojowi i autonomii (In-
strukcja 10), przekształcenie wolności w samowolę oraz przeradzanie
się autonomii w niezależność od Stwórcy, nieuchronnie prowadzą do
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10 Por. Benedykt XVI, Homilia na Placu Inwalidów. Paryż, 13 września 2008.

9 Por. A. Derdziuk, Konsekracja zakonna i poszukiwanie woli Bożej jako nasza od-
powiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji, „Via consecrata” 11(2008),
s. 18–30.

8 Por. tamże, s. 27; J. Sypko, Współczesne zagrożenia życia zakonnego, „Życie kon-
sekrowane” 3(2000), s. 6–11; B. Rusin, Co zagraża formacji?, w: Formacja dzi-
siaj do życia konsekrowanego jutra, Biblioteka „życia konsekrowanego”, t. II, dz.
cyt. s. 138–158.



bałwochwalstwa. Wiedzie ono do tyranii, gdy człowiek uzurpując so-
bie władzę boga, zaczyna na innych wymuszać swoje panowanie
i w ten sposób staje się próba uniformacji i totalitarnej drogi ujedno-
licenia wszystkiego i nie pozwala każdemu człowiekowi wybrzmieć
w całym jego pięknie odrębnym od innych.11 To wszystko prowadzi
do sprzeciwiania się projektom wspólnotowym. Szukanie osobistego
zadowolenia zarówno duchowego, jak i materialnego, może utrud-
niać całkowite oddanie się na służbę misji; (...) zbyt subiektywne uję-
cia charyzmatu i posługi apostolskiej mogą osłabiać współpracę
i braterskie dzielenie się (Instrukcja 3). Dowartościowanie godności
osoby ludzkiej nie może zmierzać do wyłączenia jej z życia wspólno-
towego; człowiek bowiem z natury swojej jest istotą społeczną i nie
osiąga swej pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie
(por. GS 24). Doświadcza wówczas, że jest komuś potrzebny i wcho-
dzi w relacje z innymi i widzi sens posługi władzy i posłuszeństwa.

2.2. Indywidualizm

Instrukcja stwierdza, że posługa władzy jest dziś trudniejsza ze
względu na rozwój indywidualizmu, który sprawia, że poczucie auto-
nomii osobistej jest przesadne, albo konfliktowe i konkurencyjne
w stosunku do innych osób (Instrukcja 12). W świecie, który ulega
procesom globalizacji12 i coraz więcej dziedzin życia wymaga global-
nego współdziałania, niepokojącym zjawiskiem staje się narastające
zamykanie się osób, które czują się niezdolne do zrozumienia innych
i do komunikowania innym swoich przeżyć.13 W takim świecie inny
człowiek staje się konkurentem i wrogiem; posłuszeństwo zaczyna
być traktowane jako upokarzająca zależność, która utrudnia realiza-
cję własnych projektów życiowych (por. Instrukcja 4, 8). Swoiste
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13 Por. A. Derdziuk, Szata świadectwa, Kraków 2003, s. 58–59.

12 Por. A. Derdziuk, Konsekracja zakonna i poszukiwanie woli Bożej jako nasza od-
powiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji, art. cyt., s. 20–21; R. Mion, Glo-
balizzazione, w: Supplemento al. Dizionario teologico della vita consacrata, red.
G. F. Poli, Milano 2003, s. 126; Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoboro-
wym nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 683–687

11 Por. H. Witczyk, „Obraz Boży” w człowieku – źródło i cel działania moralnego,
w: Antropologia teologiczno-moralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje, red.
I. Mroczkowski, J. Sobkowiak, Warszawa 2008, s. 35–36.



przewrażliwienie na punkcie własnej autonomii, czyni niemożliwym
trwanie we wspólnocie życia konsekrowanego, gdzie wzajemne re-
lacje zachodzą na siebie, a od osób ją tworzących wymaga się poś-
więcenia i gotowości do zaparcia się siebie.

2.3. Demokracja

W zmieniającym się społeczeństwie ewoluuje również sposób
pojmowania władzy: od dominującej wcześniej koncepcji wspólnoty
traktowanej w sposób kolektywistyczny do bardziej demokratycznej
struktury, która podkreśla wolność jednostki. Trzeba jednak podkreś-
lić, że demokracja nie jest najlepszym sposobem zarządzania wspól-
notą życia konsekrowanego i nie służy w sposób oczywisty rozwią-
zaniu wszystkich problemów.14 Nie jest też prawdą, że w demokracji
automatycznie respektuje się tak podnoszone dziś poczucie godności
każdej osoby i poszanowanie jej talentów intelektualnych, uczucio-
wych i duchowych.15 Jan Paweł II przypomniał, że demokracja bez
wartości łatwo się przekształca w jawny lub zakamuflowany totalita-
ryzm (CA 46). Kościół nie odrzuca demokracji, ale stawia demokra-
tycznej formie sprawowania władzy wymóg respektowania wartości
każdej osoby i obowiązek dociekania prawdy, która nie jest tylko wy-
razem przekonania większości, ale jest oparta na fundamencie on-
tycznym.16

3. Posłuszeństwo w swej naturze według Instrukcji
– odpowiedzią na wyzwania współczesności

Człowiek wierzący szuka Boga żywego i prawdziwego, który
uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Boga, który objawia mu
swoją wolę, który wskazuje mu drogi, by mógł nimi dojść do Niego.
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16 Por. J. Gocko, Demokracja, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego,
red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 143–144; A. Derdziuk, Konsekracja
zakonna i poszukiwanie woli Bożej jako nasza odpowiedź na zagrożenia współ-
czesnej cywilizacji, art. cyt., s. 21–22.

15 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, Lub-
lin 1997, s. 169; A. Derdziuk, Konsekracja zakonna i poszukiwanie woli Bożej
jako nasza odpowiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji, art. cyt., s. 21.

14 Por. A. Derdziuk, Konsekracja zakonna i poszukiwanie woli Bożej jako nasza od-
powiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji, art. cyt., s. 21.



I na tej drodze – wbrew trendom współczesnego świata – można zro-
zumieć posłuszeństwo (por. Instrukcja 4). Skoro w naturze każdego
człowieka wierzącego kryje się chęć poszukiwania Boga żywego
i Jego woli, to osoby konsekrowane z racji swej konsekracji zakon-
nej, powinny wsłuchiwać się w głos Boga, przylgnąć do Jego słowa
i pójść za Jezusem, aby w miłości wypełnić wolę Boga.

3.1. Posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w głos Boga
(Instrukcja 5)

Posłuszeństwo jest przede wszystkim postawą słuchania Boga.
Jest ono tym rodzajem słuchania, w które potrafi się wczuć wyłącz-
nie syn w obliczu ojca, bo oświecony pewnością, że ojciec ma mu do
powiedzenie i do ofiarowania tylko rzeczy dobre; słuchania przenik-
niętego tą ufnością, która sprawia, że syn przyjmuje wolę ojca pew-
ny, że będzie to dla jego dobra. Posłuszeństwo jest jedyną drogą, któ-
rą ma do dyspozycji osoba ludzka, istota rozumna i wolna, by w peł-
ni urzeczywistniać siebie (por. Instrukcja 5). Gdy mówi bowiem Bo-
gu „nie”, wystawia na niebezpieczeństwo plan Boży, pomniejsza sie-
bie samą i skazuje się na klęskę. Posłuszeństwo Bogu jest drogą
wzrostu, a zatem wolności osoby, gdyż pozwala przyjąć plan albo
wolę inną od własnej woli, która nie tylko nie upokarza albo pom-
niejsza godność ludzką, ale ją buduje. Instrukcja przypomniała, że
przez dziecięce posłuszeństwo zamysłowi Ojca człowiek wierzący
urzeczywistnia swoje bycie wolnym, jak to uczynił sam Jezus.17

Z aktem wsłuchiwania się ściśle wiąże się posłuszeństwo jako
dobrowolna i wyzwalająca odpowiedź nowego Izraela na propozycję
nowego paktu; posłuszeństwo jest częścią nowego przymierza, co
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17 „Jednocześnie wolność jest sama w sobie także drogą posłuszeństwa, bo przez
dziecięce posłuszeństwo zamysłowi Ojca, człowiek wierzący urzeczywistnia swo-
je bycie wolnym. Jest sprawą oczywistą, że takie posłuszeństwo domaga się, by
uznać siebie samych za dzieci Boże i radować się tym, gdyż jedynie syn i córka
mogą powierzyć siebie w sposób wolny w ręce Ojca, dokładnie tak jak Syn Jezus,
który powierzył siebie Ojcu. I choć w czasie swojej męki oddał się także w ręce
Judasza, najwyższych kapłanów, swoich katów, wrogiego tłumu i tych, którzy go
ukrzyżowali, uczynił to jedynie z tej racji, że był absolutnie pewny, iż każda rzecz
ma swój sens w całkowitej wierności planowi zbawienia, będącego wolą Ojca.”
Posługa władzy i posłuszeństwo 5.



więcej: jego cechą wyróżniającą (por. Instrukcja 6). Z tego wynika,
że w pełni można je zrozumieć jedynie wewnątrz logiki miłości, za-
żyłości z Bogiem, całkowitej przynależności do Niego, która osta-
tecznie wyzwala. Posłuszeństwo jest realizacją znanej zasady biblij-
nej Słuchaj, Izraelu (Pwp 6, 4). Synem, dla Pana Boga, jest Izrael, lud,
który On wybrał sobie, który zrodził, któremu pozwolił wzrastać,
trzymając go za rękę, który podniósł do swojego policzka, którego
uczył chodzić (por. Oz 11, 1–4), do którego nieustannie kierował –
jako najwyższy wyraz miłości – swoje Słowo, nawet gdy ten lud nie
zawsze je wysłuchiwał albo przeżywał je jako ciężar, jako „prawo”.
Cały Stary Testament jest zaproszeniem do wsłuchiwania się, a wsłu-
chiwanie się pozostaje w funkcji do nowego przymierza, gdy dam –
mówi Pan – moje prawo w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je,
i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem (por. Hbr 8, 10; por. Jr 31, 33).

3.2. Posłuszeństwo to przylgnięcie do słowa Bożego
(Instrukcja 7)

Posłuszeństwo właściwe osobie wierzącej – czytamy w doku-
mencie – jest z kolei przylgnięciem do słowa, przez które Bóg obja-
wia i udziela siebie samego, i poprzez które codziennie odnawia swo-
je przymierze miłości. Z tego Słowa wytryska życie, które każdego
dnia przekazuje się na nowo (por. Instrukcja 7). Taka teza jest po-
przedzona dłuższym wywodem. Pierwsze posłuszeństwo istoty stwo-
rzonej to samo zaistnienie, jako wypełnienie Bożego fiat powołują-
cego ją do istnienia. Takie posłuszeństwo osiąga pełny wyraz w stwo-
rzeniu, które w sposób wolny uznaje i akceptuje siebie jako dar
Stwórcy, które mówi „tak” na swoje pochodzenie od Boga. W ten
sposób wypełnia ono pierwszy i prawdziwy akt wolności, który jest
jednocześnie pierwszym i podstawowym aktem autentycznego posłu-
szeństwa.18
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18 „Człowiek wierzący szuka żywego i trwałego kontaktu ze Słowem, które tego dnia
jest głoszone, rozważając je i zachowując w sercu jako skarb; czyniąc je rdzeniem
każdego czynu i podstawowym kryterium każdego wyboru. I u schyłku dnia kon-
frontuje się z nim, jak Symeon wielbiąc Boga za to, że mógł oglądać spełnianie się
Słowa odwiecznego w małych wydarzeniach własnej codzienności (por. Łk 2, 27–
–32) i powierzając potędze Słowa wszystko, co jeszcze pozostało do spełnienia.
Istotnie, Słowo pracuje nie tylko za dnia, ale zawsze, jak uczy Pan w przypowieści



Pełen miłości codzienny kontakt ze Słowem uczy odkrywania
dróg życia i sposobów, poprzez które Bóg pragnie wyzwolić swoje
dzieci; karmi duchowy instynkt do tych spraw, które podobają się Bo-
gu; przekazuje sens Jego woli i upodobanie w niej; daje pokój i ra-
dość z wierności wobec niej, czyniąc wrażliwymi i otwartymi na
wszystkie wyrazy posłuszeństwa: Ewangelii (Rz 10, 16; 2 Tes 1, 8),
wierze (Rz 1, 5; 16, 26), prawdzie (Ga 5, 7; 1 Pt 1, 22). Jednak au-
tentyczne doświadczenie Boga zawsze pozostaje doświadczeniem in-
ności. Jakkolwiek można dostrzec wielkie podobieństwo między Stwór-
cą i stworzeniem, zawsze większe jest niepodobieństwo między nimi.19

Mistycy i ci, którzy dostąpili zażyłości z Bogiem, czytamy w Instruk-
cji, przypominają nam, że zetknięcie się z najwyższą Tajemnicą jest
zawsze relacją z Innym, z wolą, która niekiedy dramatycznie różni
się od naszej woli (por. Instrukcja 7). Istotnie, słuchać Boga to wejść
w „inny” porządek wartości, dostrzec nowy i odmienny sens rzeczy-
wistości, doświadczyć niepojętej wolności, dojść do progów tajemni-
cy: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi
drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak
drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami wa-
szymi (Iz 55, 8–9).

3.3. Posłuszeństwo to pójście za Jezusem,
Synem posłusznym Ojcu (Instrukcja 8)

Chrystus zbawił nas swoim posłuszeństwem. To On jest nat-
chnieniem dla naszego posłuszeństwa, by również przez nas wypełnił
się Boży plan zbawienia. W Nim wszystko jest wsłuchiwaniem się
i przyjmowaniem Ojca.20 Chrystus wypełnia wolę Ojca także wów-
czas, gdy okazała się kielichem trudnym do wypicia (por. Mt 26,
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20 „Całe Jego życie ziemskie jest wyrazem i kontynuacją tego, co Słowo czyni od
wieczności: pozwolić się miłować przez Ojca, uznawać Jego miłość w sposób bez-
warunkowy i tak dalece, by nic od siebie nie czynić (por. J 8, 28), ale zawsze peł-
nić to, co podoba się Ojcu. Wola Ojca jest pokarmem, który podtrzymuje Jezusa
w Jego dziele (por. J 4, 34) i przynosi dla Niego i dla nas obfity owoc zmartwych-
wstania, promienną radość z wejścia w samo serce Boga, w błogosławiony orszak
Jego dzieci (por. J 1, 12). I przez to posłuszeństwo Jezusa wszyscy stali się spra-
wiedliwymi (por. Rz 5, 19).” Posługa władzy i posłuszeństwo 8.

19 Benedykt XVI, Spe salvi 13; por. Posługa władzy i posłuszeństwo 7.
o ziarnie (por. Mk 4, 26–27).” Posługa władzy i posłuszeństwo 7.



39.42; Łk 22, 42), i stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci
krzyżowej (Flp 2, 8). Jest to dramatyczny wymiar posłuszeństwa Sy-
na, czytamy w Instrukcji (nr 8), spowity tajemnicą, której nigdy
w pełni nie potrafimy przeniknąć, ale która ma dla nas wielkie zna-
czenie, gdyż jeszcze bardziej objawia nam synowski charakter posłu-
szeństwa chrześcijańskiego: jedynie Syn, który czuje się kochany
przez Ojca i całym sobą odwzajemnia Jego miłość, może osiągnąć
ten rodzaj radykalnego posłuszeństwa.

Posłuszeństwo nie jest więc upokorzeniem, lecz prawdą, na
której buduje się i urzeczywistnia pełnia człowieka. Kto pragnie peł-
nić wolę Ojca, ten czyni ją najwyższym pragnieniem, by żyć nią tak
jak Jezus. Osoba konsekrowana, naśladując Chrystusa (por. VC 91)
i ucząc się od Niego, w geście najwyższej wolności i bezwarunkowej
ufności powierzyła swoją wolę w ręce Ojca, by złożyć Mu ofiarę
doskonałą i miłą (por. Rz 12, 1).21 Nieposłuszeństwo było bramą,
przez którą weszły na świat grzech i śmierć. Posłuszeństwo Jezusa
zapoczątkowuje powrót ludzkości do Boga. Poprzez posłuszeństwo
osoba konsekrowana zostaje włączona w misterium synowskiego po-
słuszeństwa Chrystusa, jako Tego, który ma upodobanie jedynie
w woli Ojca (por. VC 16).22 Posłuszeństwo praktykowane na wzór
Chrystusa objawia wyzwalające piękno uległości synowskiej, a nie
niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenik-
niętej wzajemnym zaufaniem. Jest to niepowtarzalne pójście za Jezu-
sem, Mistrzem i Nauczycielem.

Chrystus jest nie tylko wzorem każdego posłuszeństwa. On jest
przede wszystkim Tym, któremu należy się wszelkie prawdziwe po-
słuszeństwo chrześcijańskie (por. Instrukcja 8). Istotnie, tylko po-
przez wypełnianie Jego słów, chrześcijanin staje się Jego uczniem,
a poprzez zachowywanie Jego przykazań urzeczywistnia miłość do
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22 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, dz.
cyt., s. 421.

21 Posługa władzy i posłuszeństwo 8. Dokument nawiązuje do jednego z istotnych
elementów życia konsekrowanego, którym jest naśladowanie Chrystusa bardziej
z bliska (por. VC 82). Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym
nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 405–413; J. M. Tillard, Carisma e sequela, Bo-
logna 1978; M. Badalamenti, Vita consacrata dieci anni dopo. Sguardo teologico,
„Claretianum” 47(2007), s. 340–342.



Niego i zjednuje miłość Ojca. On jest centrum wspólnoty zakonnej
jako Ten, który służy (por. Łk 22, 27), ale także jako Ten, któremu
wyznaje się własną wiarę i oddaje własne posłuszeństwo, bo tylko
w ten sposób pójście za Nim staje się niezawodne i wytrwałe.23

Bóg objawia jednak swoją wolę – czytamy w Instrukcji (nr 9)
– poprzez wewnętrzny powiew Ducha, który doprowadzi was do ca-
łej prawdy (J 16, 13), i poprzez różnorakie pośrednictwa zewnętrz-
ne.24 Historia zbawienia jest bowiem historią pośrednictw, które
w jakiś sposób uwidaczniają tajemnicę łaski, jaką Bóg urzeczywist-
nia w głębi serc. Pośrednictwa, które oznajmiają wolę Ojca, jak czy-
tamy w Instrukcji (nr 9), należy rozpoznawać w kolejach życia i w wy-
maganiach związanych ze specyficznym powołaniem. Wyrażają się
one także w prawach rządzących życiem wspólnoty i w rozporządze-
niach tych, którzy są powołani do kierowania nią. W kontekście koś-
cielnym, prawa i rozporządzenia, wydane prawomocnie, pozwalają
rozpoznać wolę Boga, stając się konkretną i „uporządkowaną” reali-
zacją wymogów ewangelicznych, w świetle których są formułowane
i postrzegane.

Osoby konsekrowane są wezwane do pójścia za Chrystusem
posłusznym w ramach „projektu ewangelicznego” albo charyzma-
tycznego, wzbudzonego przez Ducha i poświadczonego przez Koś-
ciół (por. Instrukcja 9), który gwarantuje, że inspiracje, które ożywia-
ją go, i przepisy, które nim rządzą, mogą stanowić drogę poszuki-
wania Boga i świętości. Reguła i inne wskazania dotyczące życia sta-
ją się także pośrednikami woli Pana Boga: pośrednictwem ludzkim,
a mimo to wiarogodnym, pośrednictwem niedoskonałym, a jedno-
cześnie wiążącym, punktem, od którego należy każdego dnia zaczy-
nać, a zarazem przekraczać, w szczodrym i twórczym porywie, ku tej
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24 „W życiu Jezusa można także rozpoznać dość liczne pośrednictwa ludzkie, po-
przez które dostrzegał, wyjaśniał i przyjmował wolę Ojca, jako rację bycia i jako
stały pokarm swojego życia i swojego posłannictwa.” Posługa władzy i posłu-
szeństwo 9.

23 „W istocie sam Pan zmartwychwstały, na nowo obecny wśród braci i sióstr zgro-
madzonych w Jego imię, wskazuje drogę, jaką trzeba przebyć.” Benedykt XVI,
List do Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego z okazji Zgromadzenia Ogólnego (27 września 2005 r.),
„L’Osservatore Romano” 9(2005), s. 5; por. Posługa władzy i posłuszeństwo 9.



świętości, jakiej Bóg „pragnie” dla każdej osoby konsekrowanej.25

Także duchowe intuicje założycieli i założycielek, zwłaszcza tych,
którzy najbardziej naznaczyli drogę życia zakonnego na przestrzeni
stuleci, zawsze mocno uwydatniały posłuszeństwo.26 Relacja: władza
– posłuszeństwo, wpisuje się w szerszy kontekst tajemnicy Kościoła
i jest szczególną realizacją jego roli pośredniczącej (por. Instrukcja 9).

4. Rola władzy i niektóre priorytety jej sprawowania

W nawiązaniu do wyzwań współczesnej kultury Instrukcja
wskazała na rolę władzy i niektóre priorytety i cechy sprawowania
władzy. Wyraziła je w sposób tak jasny i skondensowany, że nie moż-
na pominąć żadnego słowa.

4.1. Rola władzy w rozwoju życia braterskiego
(por. Instrukcja 20)

Instrukcja wylicza siedem czynności władzy, które sprzyjają
rozwojowi życia braterskiego.

4.1.1. Posługa słuchania (Instrukcja 20a). Ważną sprawą jest,
aby przełożeni chętnie słuchali zdania osób powierzonych im przez
Pana (por. PC 14),27 zwłaszcza wobec tych osób, które czują się wy-
izolowane i oczekują zauważenia. Wysłuchanie innych jest jedną
z głównych posług przełożonego. Oznacza ono, przede wszystkim,
w pełni akceptację drugą osobę, czynienie dla niej miejsce we włas-
nym sercu oraz branie pod uwagę jej zdania. Instrukcja podkreśliła,
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27 Św. Benedykt nalega: „Niech opat zgromadzi całą wspólnotę.”; „Niech na naradę
będą wezwani wszyscy”, „gdyż często najmłodszemu zakonnikowi Pan objawia
najlepsze rozwiązanie.” (Św. Benedykt, Reguła 3, 1.3).

26 Św. Benedykt już na początku swojej Reguły zwraca się do mnicha, mówiąc: „Do
ciebie (...) kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się włas-
nych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla,
przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa.” Św. Benedykt, Reguła,
Prolog 3; por. Posługa władzy i posłuszeństwo 9.

25 „Jest sprawą oczywistą, że to wszystko można przeżywać w sposób spójny i owoc-
ny jeśli pozostaje żywe pragnienie poznawania i czynienia woli Bożej, a także
świadomość własnej kruchości, jak również zaakceptowanie prawomocności spe-
cyficznych pośrednictw, nawet wówczas, gdy nie w pełni rozumie się racje, jakie
one przedkładają.” Posługa władzy i posłuszeństwo 9.



że ten, kto nie potrafi słuchać brata albo siostry, nie potrafi też słu-
chać Boga; że uważne słuchanie pozwala lepiej koordynować siły
i dary, jakimi Bóg obdarzył wspólnotę, a w decyzjach uwzględniać
ograniczenia i trudności niektórych członków. Czas poświęcony na
wysłuchanie innych nigdy nie jest czasem zmarnowanym, może
często zapobiec kryzysom i chwilom trudnym, zarówno na poziomie
indywidualnym jak i wspólnotowym.

4.1.2. Tworzenie atmosfery sprzyjającej dialogowi, dzieleniu i
współodpowiedzialności (Instrukcja 20b). Przełożeni winni troszczyć
się o tworzenie atmosfery zaufania, zachęcając do uznania uzdolnień
i wrażliwości pojedynczych osób. Ponadto, słowami i czynami po-
winni ożywiać przeświadczenie, że braterstwo domaga się uczest-
nictwa, a zatem i informacji. Obok słuchania innych, przełożeni win-
ni cenić szczery i nieskrępowany dialog, by dzielić się odczuciami,
perspektywami i planami. W takiej atmosferze łatwiej będzie uznać
i zaakceptować problemy, które łatwo mogą wyłonić się ze wspól-
nych poszukiwań, wspólnych decyzji, wspólnej pracy czy ze wspól-
nego szukania lepszych dróg. Łatwiej będzie szukać przyczyn ewen-
tualnych trudności i nieporozumień oraz zaproponować środki zarad-
cze, które spotkają się z możliwie szeroką akceptacją. Ponadto, łat-
wiej będzie przezwyciężyć jakąkolwiek formę infantylizmu i oddalić
wszelką pokusę ucieczki od odpowiedzialności czy zamykania się we
własnym świecie i we własnych sprawach.

4.1.3. Troska o wkład wszystkich w dobro wszystkich (Instruk-
cja 20c). Przełożony odpowiada za końcową decyzję,28 ale winien do-
chodzić do niej nie sam, lecz dowartościowując, w sposób możliwie
największy, dobrowolny wkład wszystkich braci. Jego zadaniem jest
stymulowanie i motywowanie wszystkich osób do współudziału, aby
każdy odczuwał potrzebę dania własnego wkładu miłości, kompeten-
cji i kreatywności; wzmacniając wszystkie zasoby ludzkie, motywu-
jąc je i szanując oraz włączając je w służbę projektu wspólnotowe-
go.29 Nie wszyscy od razu otworzą się na ten rodzaj dzielenia się: wo-
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29 Nie wystarczy oddać do wspólnego użytku dobra materialne. Bardziej znacząca
jest komunia dóbr i umiejętności osobistych, darów i talentów, intuicji i inspiracji;
jeszcze bardziej fundamentalne i wymagające ciągłej zachęty staje się dzielenie

28 Por. VC 43; VFC 50c; RdC 14.



bec ewentualnych oporów, nie rezygnując zbyt łatwo z projektu, wła-
dza winna starać się równoważyć w mądry sposób troskę o dyna-
miczną komunię ze sztuką cierpliwości, nie oczekując na oglądanie
natychmiastowych owoców swych wysiłków.

4.1.4. W służbie jednostki i wspólnoty (Instrukcja 20d). W po-
wierzaniu różnych obowiązków, władza powinna wziąć pod uwagę
osobowość każdego brata, jego trudności i predyspozycje, aby każdy
miał możliwość ujawnić swoje dary. Jednocześnie władza winna brać
pod uwagę dobro wspólnoty i posługę dziełu, jakie zostało powierzo-
ne tej wspólnocie. Nie jest to zadanie łatwe. Nieodzowna jest więc
bezstronność władzy, wyrażająca się zarówno w umiejętnym dostrze-
żeniu elementów pozytywnych każdej osoby i maksymalnym wyko-
rzystaniu sił będących do dyspozycji, jak również prawości intencji,
która czyni ją wewnętrznie wolną, nie zatroskaną zbytnio o to, by się
podobać innym i zadowalać ich życzenia, i jednoznaczną w ukazy-
waniu misji osoby konsekrowanej, której nie można sprowadzić do
dowartościowania zalet każdego.

Ważną rzeczą jest również i to, by osoba konsekrowana przy-
jęła w duchu wiary powierzony sobie obowiązek, nawet wówczas
gdy nie jest on zgodny z jej pragnieniami i jej oczekiwaniami albo
z jej sposobem rozumienia woli Bożej. W takich przypadkach, mimo
iż może ona wyrazić swoje trudności, okazanie posłuszeństwa ozna-
cza zdanie się na ostateczną decyzję władzy, w przekonaniu, że takie
posłuszeństwo jest cennym wkładem, aczkolwiek zrodzonym w bólu,
w budowanie Królestwa.

4.1.5. Rozeznanie wspólnotowe (Instrukcja 20e). Instrukcja
w oparciu o Vita consecrata przypomniała, że w klimacie braterstwa,
ożywionego przez Ducha Świętego, każdy członek wspólnoty prowa-
dzi z innymi owocny dialog, by odkrywać wolę Ojca, a wszyscy dos-
trzegają w osobie przełożonego wyraz ojcostwa Boga i władzy udzie-
lonej przez Boga, w służbie rozeznaniu i komunii (VC 92). Niekiedy,
zwłaszcza gdy przewiduje to prawo własne, albo gdy tego wymaga
doniosłość decyzji, jaką trzeba podjąć, poszukiwanie właściwej od-
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dobrami duchowymi, wysłuchanym słowem Bożym, wiarą: „Więź braterstwa jest
tym silniejsza im bardziej istotne i zasadnicze jest to, co składa się do wspólnego
skarbca” (VFC 32).



powiedzi powierza się rozeznaniu wspólnotowemu, w którym idzie
o to, by usłyszeć, co mówi Duch do wspólnoty (por. Ap 2, 7).

Jeśli rozeznanie zarezerwowane jest dla najważniejszych de-
cyzji, duch rozeznania winien charakteryzować każdy proces decy-
zyjny, który angażuje wspólnotę. Nigdy nie może więc zabraknąć,
przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, czasu na modlitwę i refleksję
indywidualną, wraz z szeregiem ważnych postaw, by wspólnie wy-
brać to, co jest słuszne i miłe Bogu. Oto niektóre z tych postaw:

– stanowczość w szukaniu niczego innego jak tylko woli Bo-
żej, szukając inspiracji w stylu działania Boga, objawio-
nym w Piśmie świętym i w historii charyzmatu Instytutu,
ze świadomością, że logika ewangeliczna często jest „od-
wróceniem” logiki ludzkiej, szukającej sukcesu, skutecz-
ności, uznania;

– gotowość do uznania w każdym bracie zdolności do poz-
nania prawdy, aczkolwiek częściowej; w konsekwencji
przyjęcie ich zdania jako mediacji we wspólnych odkry-
waniu woli Bożej, tak dalece, by uznać poglądy innych za
lepsze od własnych;

– wrażliwość na znaki czasów, na oczekiwania ludzi, na po-
trzeby ubogich, na naglące sprawy ewangelizacji, na prio-
rytety Kościoła powszechnego i lokalnego, na wskazania
Kapituł i przełożonych wyższych;

– wolność od uprzedzeń, od przesadnego przywiązania do
własnych idei, od sztywnych albo zniekształconych sche-
matów percepcyjnych, od ugrupowań, które zaostrzają od-
mienność zapatrywań;

– odwaga, by uzasadnić własne myśli i postawy, ale także
otwierać się na nowe perspektywy i zmienić własny punkt
widzenia;

– stanowcze postanowienie, by utrzymać jedność w każdej
sytuacji, niezależnie od ostatecznej decyzji.

Rozeznanie wspólnotowe nie zastępuje natury i funkcji wła-
dzy, do której należy ostateczna decyzja; jednakże władza nie może
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ignorować faktu, że wspólnota jest uprzywilejowanym miejscem roz-
poznawania i przyjęcia woli Bożej. W każdym przypadku rozpozna-
wanie jest jednym z najważniejszych momentów braterstwa konsek-
rowanego, kiedy ze szczególną wyrazistością ukazuje się zarówno
centralność Boga jako ostatecznego celu poszukiwań wszystkich
członków wspólnoty, jak też odpowiedzialność i wkład każdego
w wędrówkę wszystkich ku prawdzie.

4.1.6. Rozeznanie, władza i posłuszeństwo (Instrukcja 20f).
Władza winna być wytrwała w delikatnym procesie rozeznania, trosz-
cząc się o jego etapy i dodając otuchy w chwilach najbardziej kry-
tycznych, a zarazem stanowcza w wykonaniu podjętych decyzji. Nie
powinna abdykować z własnej odpowiedzialności, ze względu na
umiłowanie życia w świętym spokoju albo z obawy przed czyjąś
drażliwością. Winna czuć się odpowiedzialną za to, by nie uciekać
w sytuacjach, w których trzeba podejmować decyzje jasne, choć nie-
kiedy nieprzyjemne (por. VC 43). Prawdziwa miłość do wspólnoty
uzdalnia władzę do łączenia stanowczości z cierpliwością, wysłucha-
nia każdej osoby z odważnym podejmowaniem decyzji, przezwycię-
żając pokusę bycia głuchym i niemym. Trzeba też zauważyć, że
wspólnota nie może być w stanie ciągłego rozeznania. Po zakończe-
niu rozeznania musi nastąpić etap posłuszeństwa, czyli czas wykona-
nia decyzji: oba etapy są czasem, w którym należy żyć duchem po-
słuszeństwa.

4.1.7. Posłuszeństwo braterskie (Instrukcja 20g).30 Prawdziwe
braterstwo – czytamy w Instrukcji – opiera się na uznaniu godności
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30 Św. Benedykt stwierdza przy końcu swojej Reguły: «Wszyscy powinni okazywać
posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tym-
że duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem wiedząc, że właśnie
drogą posłuszeństwa mają iść do Boga» (Reguła 71, 1–2). «Niech wyprzedzają
w okazywaniu czci jedni drugich. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą
cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie szu-
ka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego» (Re-
guła 71, 4–7). Św. Bazyli Wielki stawia pytanie: «W jaki sposób jedni winni być
posłuszni drugim?» I odpowiada: «Jak słudzy swoim panom, zgodnie z tym, co
nakazał nam Pan: Kto by chciał być wielkim między wami, niech będzie ostatnim
ze wszystkich i sługą wszystkich (por. Mk 10, 43–44); potem dodaje słowa, jesz-
cze bardziej przejmujące: „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć” (Mk 10, 45); i zgodnie z tym, co mówi Apostoł: „Miłością oży-



brata albo siostry i urzeczywistnia się w zainteresowaniu drugą osobą
i jej potrzebami, w umiejętności cieszenia się z jej darów i jej osiąg-
nięć, w poświęceniu jej swojego czasu, by wysłuchać ją i dać się oś-
wiecić jej myślą (por. Instrukcja 20g). Zakłada ono bycie wew-
nętrznie wolnymi. Na pewno nie jest wolnym ten, kto jest przekona-
ny, że jego idee i jego rozwiązania są najlepsze; kto uważa, że sam
potrafi podejmować decyzje, bez jakiegokolwiek pośrednictwa w poz-
nawaniu woli Bożej; kto uważa, że zawsze ma rację i nie ma wąt-
pliwości, że to inni powinni się zmienić; kto myśli jedynie o swoich
sprawach i nie zwraca żadnej uwagi na potrzeby innych; kto sądzi, że
posłuszeństwo jest czymś przestarzałym, a zatem niemożliwym do
proponowania w świecie bardziej rozwiniętym. Wolna natomiast jest
ta osoba, która nieustannie dąży do tego, by dostrzec w każdej sytu-
acji życiowej, a zwłaszcza w każdej osobie, żyjącej obok, pośrednika
w rozpoznawaniu woli Pana, pozostającej zawsze tajemnicą.

4.2. Rola władzy w wypełnianiu misji Instytutu
(por. Instrukcja 25)

Władza spełnia ważne zadanie wobec misji w wierności włas-
nemu charyzmatowi. Władza jest odpowiedzialna nie tylko za anima-
cję wspólnoty, ale ma także funkcję koordynowania różnych kompe-
tencji odnoszących się do misji, w poszanowaniu poszczególnych za-
dań i zgodnie z wewnętrznymi przepisami Instytutu. Instrukcja wy-
mienia niektóre z zadań, które są ważne w posłudze władzy.

4.2.1. Władza winna dodawać odwagi do podjęcia obowiąz-
ków, a z chwilą ich podjęcia, respektuje (Instrukcja 25a). U niektó-
rych osób przyjęte obowiązki mogą wywołać poczucie lęku. Jest więc
rzeczą konieczną, aby sprawujący władzę przekazywał swoim współ-
pracownikom moc chrześcijańską i dodawał im odwagi w stawianiu
czoła trudnościom, przezwyciężając lęki i postawy skłonne do rezyg-
nacji. Władza winna zatroszczyć się o to, by dzielić się nie tylko
informacjami, ale także odpowiedzialnością, angażując się z kolei
w uszanowanie każdego w jego własnej, słusznej autonomii. Władza
winna „być”, gdy jest potrzebna, aby umacniać w członkach wspól-
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noty zmysł współzależności, dalekiej jednak zarówno od zależności
infantylnej jak i od samowystarczalności. Kto pełni posługę władzy,
winien strzec się, by nie ulec pokusie przekonaniu, że wszystko za-
leży od niego i że troska o harmonijne uczestnictwo wspólnotowe nie
jest czymś ważnym i pożytecznym, bowiem lepiej jest postawić je-
den krok razem niż dwa w pojedynkę.

4.2.2. Władza winna zachęcać, by brać pod uwagę odrębności
w duchu komunii (Instrukcja 25b). Szybko dokonujące się zmiany
kulturowe nie tylko są źródłem transformacji strukturalnych, które
mają odzwierciedlenie w stylu działalności i misji i mogą też wnosić
napięcia wewnątrz wspólnot. Obecnie powiększa się liczba wspólnot
składających się z osób, które pochodzą z różnych ludów czy kultur.
Pogłębiają się też różnice pokoleniowe. Władza jest wezwana, by
służyć w duchu komunii także takim złożonym wspólnotom, poma-
gając im, by w świecie, naznaczonym licznymi podziałami, dawały
świadectwo jedności. Władza winna w uwalnianiu się z egocentryz-
mu; uświadamiać wszystkim, że ideałem nie jest to, by mieć wspól-
notę bez konfliktów, ale wspólnotę, która godzi się na stawienia czo-
ła własnym napięciom, aby je pozytywnie rozwiązać.

4.2.3. Władza winna utrzymywać równowagę między różnymi
wymiarami życia konsekrowanego (Instrukcja 25c). Władza winna
czuwać nad tym, aby jedność życia została nienaruszona, aby zacho-
wać możliwie najpełniej równowagę między czasem poświęconym
modlitwie a czasem poświęconym pracy, między jednostką a wspól-
notą, między obowiązkami a odpoczynkiem, między troską o życie
wspólne a troską o świat i Kościół, między formacją osobistą a for-
macją wspólnotową (por. VFC 50). Jedną z bardziej delikatnych spraw
jest równowaga między wspólnotą a misją, między życiem ad intra
a życiem ad extra (por. VFC 59). Należy przypominać wszystkim, że
gdy osoba ze wspólnoty pełni misję albo wykonuje jakąś posługę
apostolską, zawsze działa w imieniu Instytutu albo wspólnoty; co
więcej, działa dzięki wspólnocie.

4.2.4. Władza winna mieć serce miłosierne (Instrukcja 25d).
Władza jest powołana do tego, by rozwijać pedagogię przebaczenia
i miłosierdzia, to znaczy by być narzędziem miłości Bożej, która
przygarnia, poprawia i zawsze stwarza nową możliwość dla tych bra-
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ci albo sióstr, którzy popełniają błędy i popadają w grzech. Musi pa-
miętać, że bez nadziei przebaczenia człowiek z trudem podejmie
swoją wędrówkę i nieuchronnie zmierzać będzie ku temu, by dorzu-
cić zło do zła, upadki do upadków. Perspektywa miłosierdzia nato-
miast pokazuje, że Bóg potrafi wyprowadzić na drogę dobra także
w sytuacjach grzesznych.31 Trzeba więc, by władza zabiegała o to, by
cała wspólnota uczyła się tego stylu miłosierdzia.

4.2.5. Władza winna mieć poczucie sprawiedliwości (Instruk-
cja 25e). Wśród członków pewnych wspólnot życia konsekrowanego
zdarzają się zachowania, które poważnie szkodzą bliźniemu i pocią-
gają za sobą odpowiedzialność w stosunku do osób spoza wspólnoty
oraz wobec tej instytucji, do której należą. Choć trzeba mieć wyro-
zumiałość wobec win poszczególnych osób, jest konieczne jedno-
cześnie surowe poczucie odpowiedzialności i miłosierdzia wobec
tych, którzy ewentualnie zostali poszkodowani przez niepoprawne
zachowanie niektórych osób konsekrowanych. Ci, którzy zachowują
się niewłaściwie muszą ponosić konsekwencje za swoje czyny. Wy-
rozumiałość wobec współbrata nie może wykluczać sprawiedliwości,
zwłaszcza w stosunku do osób bezbronnych i ofiar nadużyć. Już sa-
mo uznanie własnego zła oraz przyjęcie za nie odpowiedzialności
i jego konsekwencji jest częścią drogi miłosierdzia.

4.2.6. Władza winna popierać współpracę z osobami świecki-
mi (Instrukcja 25f). Zwiększająca się współpraca ze świeckimi
w dziełach i pracach, prowadzonych przez osoby konsekrowane, sta-
wia zarówno wobec wspólnoty, jak i władzy nowe pytania, które wy-
magają nowych odpowiedzi. Udział ludzi świeckich nierzadko pro-
wadzi do nieoczekiwanych i owocnych odkryć, dotyczących niektó-
rych wymiarów charyzmatu (por. VC 55; por. RdC 31). Wspólnota
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zakonna może stać się ośrodkiem promieniującym energią duchową,
dostarczającym bodźców do działania, źródłem braterstwa rodzącego
braterstwo, jedności i współpracy eklezjalnej (VFC 70). Konieczne
jest również jasne określenie zakresu kompetencji i obowiązków, za-
równo ludzi świeckich jak i osób konsekrowanych. W tym wszyst-
kim przełożony ma niezastąpioną rolę.

4.3. Niektóre priorytety w sprawowania władzy
(por. Instrukcja 13)

4.3.1. W życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim
władzą duchową (por. Instrukcja 13a). Władza jest „duchowa” wte-
dy, gdy jest na służbie tego, co Duch pragnie urzeczywistnić poprzez
dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty, w ramach cha-
ryzmatycznego projektu Instytutu. Dlatego dokument podkreśla moc-
no: władza, aby móc wspierać życie duchowe, winna jako pierwsza
pielęgnować je w sobie, poprzez codzienną, modlitewną zażyłość ze
Słowem Bożym, z Regułą i z innymi przepisami życia, w postawie
gotowości do słuchania innych osób i odczytywania znaków czasu.
Benedykt XVI przypomniał znaną, ale ważną zasadę: Posługa wła-
dzy wymaga stałej obecności, zdolnej ożywiać i wysuwać propozycje,
przypominać racje bycia życia konsekrowanego, pomagać osobom,
by wiernie i zawsze na nowo odpowiadały na wezwanie Ducha.32

4.3.2. Władza jest powołana do tego, by zapewnić swojej
wspólnocie czas i jakość modlitwy (Instrukcja 13b). Winna czuwać
nad codzienną wiernością wobec niej, z tą świadomością, że do Boga
idzie się małymi, ale wytrwałymi krokami, każdego dnia i każdej
osoby, i że konsekrowani mogą być użyteczni innym w takiej mierze,
w jakiej są zjednoczeni z Bogiem. Ponadto, powinna ona czuwać, za-
czynając od siebie, by nie zabrakło codziennego kontaktu ze Sło-
wem, które ma moc budować (por. Dz 20, 32) poszczególne osoby
i wspólnotę oraz wskazywać drogi posłannictwa. Pamiętając o pole-
ceniu Panu: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22, 19), troszczy się
o to, by najświętsza tajemnica Ciała i Krwi Chrystusa była sprawo-
wana oraz poważana jako źródło i szczyt jedności z Bogiem i między
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braćmi i siostrami.33 Celebrując i adorując dar Eucharystii w wier-
nym posłuszeństwie Panu, wspólnota zakonna czerpie natchnienie
i moc dla swego całkowitego oddania się Bogu, by być znakiem Jego
bezinteresownej miłości do ludzkości i skutecznym odesłaniem do
dóbr przyszłych.34

4.3.3. Władza jest powołana, by promować godność osoby (In-
strukcja 13c). Dlatego winna to czynić troszcząc się o każdego człon-
ka wspólnoty i o jego drogę rozwoju, obdarzając każdego swoim sza-
cunkiem i pozytywnym uznaniem, żywiąc szczerą miłość do wszyst-
kich i dyskretnie strzegąc osobistych zwierzeń. Dokument przypom-
niał, że przed odwołaniem się do posłuszeństwa konieczne należy
okazać niezbędne miłosierdzie. Jest rzeczą dobrą, jeśli we właściwy
sposób używa się wyrazu komunia, który nie może i nie powinien
być rozumiany jako coś w rodzaju delegowania władzy wspólnocie
wraz z pośrednią zachętą, by każdy czynił to, co chce, ani też jako
mniej lub bardziej zawoalowane narzucenie własnego punktu widze-
nia: każdy niech czyni to, co ja chcę.

4.3.4. Władza jest powołana, by w trudnościach wzbudzać od-
wagę i nadzieję (Instrukcja 13d). Wzorem Pawła i Barnaby, którzy
dodawali odwagi swoim uczniom, ucząc, że przez wiele ucisków
trzeba wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22), władza winna poma-
gać w przyjmowaniu trudności chwili obecnej, pamiętając, że one są
cząstką cierpień, którymi usłana jest droga prowadząca do królestwa.
W obliczu niektórych trudnych sytuacji życia konsekrowanego, na
przykład tam, gdzie jego obecność wydaje się słabnąć, a nawet za-
nikać, ten, kto kieruje wspólnotą, winien pamiętać o wiecznej war-
tości tego rodzaju życia, gdyż dziś jak wczoraj i zawsze, nic nie jest
ważniejsze, piękniejsze i lepsze niż poświęcenie własnego życia dla
Pana i dla najmniejszych z Jego dzieci. Przewodnik wspólnoty jest
jak dobry pasterz, który poświęca swoje życie owcom, także dlatego,
że w chwilach krytycznych nie wycofuje się, ale jest obecny oraz
uczestniczy w zmartwieniach i trudnościach osób powierzonych jego
trosce, angażując się osobiście. I podobnie jak dobry samarytanin bę-
dzie on gotów leczyć ewentualne rany. Uznaje ponadto pokornie
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własne ograniczenia i potrzebę pomocy ze strony innych, umiejąc na-
wet z własnych niepowodzeń i własnych porażek wyciągać mądre
wnioski.

4.3.5. Władza jest powołana, by ożywiać charyzmat własnej
rodziny zakonnej (Instrukcja 13e). Wykonywanie władzy zakłada
także oddanie się na służbę charyzmatowi właściwemu Instytutowi,
którego jest się członkiem, strzegąc go troskliwie i czyniąc go obec-
nym we wspólnocie lokalnej, w prowincji, czy też w całym Instytu-
cie, zgodnie z projektami i kierunkami działań, wypracowanymi
zwłaszcza przez Kapituły generalne lub podobne zebrania (por. VC 42).
To wymaga od władzy odpowiedniego poznania charyzmatu Instytu-
tu, przyjęcia go przede wszystkim we własnym osobistym doświad-
czeniu, by interpretować go w braterskim życiu wspólnotowym
i w jego włączeniu się w kontekst kościelny i społeczny.

4.3.6. Władza jest powołana, by zachować żywy zmysł Koś-
cioła sentire cum Ecclesia (Instrukcja 13f). Zadaniem władzy jest
także pomoc w podtrzymywaniu żywego zmysłu wiary i jedności koś-
cielnej, pośród ludu, który uznaje i wielbi cuda Boga, świadcząc o ra-
dości z przynależenia do Niego w wielkiej rodzinie Kościoła jedne-
go, katolickiego i apostolskiego. Pójście za Panem nie może być
przedsięwzięciem samotnych żeglarzy, ale dokonuje się we wspólnej
łodzi Piotrowej, która opiera się burzom, a osoba konsekrowana wnie-
sie w dobrą nawigację swój wkład wierności, żmudnej i radosnej
(por. MR 34–35). Władza będzie więc musiała pamiętać, że nasze
posłuszeństwo wyraża się w tym, że wierzymy z Kościołem, że myśli-
my i mówimy z Kościołem, że razem z nim służymy. W tym zawiera
się zawsze i to, co Jezus zapowiedział Piotrowi: «Poprowadzą cię,
dokąd nie chcesz». Zgoda na to, by nas prowadzono tam, dokąd nie
chcemy, jest istotnym wymiarem naszej służby, i właśnie to czyni nas
wolnymi.35 Sentire cum Ecclesia, jaśniejące w założycielach i założy-
cielkach, zakłada autentyczną duchowość komunii, czyli rzeczywistą
i serdeczną więź z Pasterzami, a przede wszystkim z Papieżem, będą-
cym ośrodkiem jedności Kościoła (RdC 32): jemu bowiem każda
osoba konsekrowana winna okazywać pełne i ufne posłuszeństwo,
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także na mocy samego ślubu. Komunia kościelna ponadto wymaga
wiernego przylgnięcia do nauczania Papieża i Biskupów, jako kon-
kretnego świadectwa miłości do Kościoła i żarliwości w trosce o jego
jedność (por. VC 46).

4.3.7. Władza jest powołana, by towarzyszyć na drodze forma-
cji ciągłej (Instrukcja 13g). Zadaniem, które dziś należy uznać za
coraz ważniejsze, ze strony władzy, jest towarzyszenie na drodze ży-
cia powierzonym jej osobom. To zadanie wypełnia ona nie tylko po-
przez niesienie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów
albo w pokonywaniu możliwych kryzysów, ale też przez troskę o nor-
malny rozwój każdej osoby na wszystkich etapach i we wszystkich
okresach życia, aby zapewnić tę młodość ducha, która nie przemija
z czasem (por. VC 70), i która osobę konsekrowaną coraz bardziej
jednoczy z dążeniami, które były w Chrystusie Jezusie (por. Flp 2, 5).
Obowiązkiem władzy będzie więc utrzymanie w każdej osobie wyso-
kiego poziomu gotowości formacyjnej, umiejętności czerpania z doś-
wiadczenia życia, dobrowolnego poddania się kształtowaniu przez
innych i poczuwania się do odpowiedzialności za drogę wzrostu in-
nych. Sprzyja temu korzystanie ze środków pomagających we wspól-
notowym wzrastaniu, przekazanych przez tradycję i dziś coraz bar-
dziej zalecanych przez osoby mające niezawodne doświadczenie
w dziedzinie formacji duchowej: dzielenie się Słowem, program oso-
bisty i wspólnotowy, rozeznanie wspólnotowe, rewizja życia, upom-
nienie braterskie.

5. Specyficzne cechy sprawowania władzy (Instrukcja 14)

Aby te zadania priorytetowe posługi władzy nie były postrze-
gane wyłącznie w sposób fakultatywny, Instrukcja przywołała specy-
ficzne cechy sprawowania władzy według Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego.36 W nim bowiem ewangeliczne rysy władzy, wykonywanej
przez przełożonych wspólnot życia konsekrowanego różnych stopni,
są wyrażone w normach.
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5.1. Posłuszeństwo przełożonego (Instrukcja 14a)

Kodeks, wychodząc od charakterystycznej natury posługi wła-
dzy kościelnej, przypomina przełożonemu zakonnemu, że jest on
przede wszystkim powołany, by jako pierwszy być posłusznym. Na
mocy przyjętego urzędu, winien okazywać posłuszeństwo wobec
prawa Bożego, z którego wypływa jego władza i z której musi zdać
rachunek w sumieniu, wobec prawa Kościoła, wobec Papieża, wobec
prawa własnego Instytutu.

5.2. Duch służby (Instrukcja 14b)

Po przypomnieniu charyzmatycznej genezy i eklezjalnej me-
diacji władzy zakonnej, Kodeks ponownie stwierdza, że władza prze-
łożonego zakonnego, podobnie jak wszelka władza w Kościele, win-
na odznaczać się duchem służby, na wzór Chrystusa, który nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć (Mk 10, 45). W szczegól-
ności wskazuje się na niektóre aspekty tego ducha służby. Ich wierne
zachowanie sprawi, że przełożeni będą, w wypełnianiu swojej funk-
cji, postrzegani jako ulegli woli Bożej (por. KPK kan. 618). Każdy
przełożony, jako brat wśród braci lub siostra wśród sióstr, jest powo-
łany, by ożywiać w sposób widzialny miłość, jaką Bóg kocha swoje
dzieci, unikając z jednej strony wszelkiej postawy dominowania,
a z drugiej wszelkiej formy paternalizmu albo maternalizmu. Staje się
to możliwe dzięki zaufaniu do odpowiedzialności braci, popierając
ich dobrowolne posłuszeństwo w poszanowaniu godności ludzkiej,
i dzięki dialogowi, mając na uwadze, że przyjęcie posłuszeństwa win-
no się dokonywać w duchu wiary i miłości do naśladowania Chrystu-
sa posłusznego (KPK kan. 601), a nie z innych motywacji.

5.3. Troska pasterska (Instrukcja 14c)

Kodeks mówi, że głównym celem sprawowania władzy zakon-
nej jest budowanie w Chrystusie wspólnoty braterskiej, w której szu-
ka się i miłuje przede wszystkim Boga (por. KPK kan. 619). Stąd
władza we wspólnocie zakonnej jest w swej istocie pasterska, gdyż
ze swej natury jest cała nastawiona na budowanie życia braterskiego
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we wspólnocie, zgodnie z eklezjalną tożsamością właściwą życiu
konsekrowanemu.37 Podstawowe środki, jakimi przełożony winien
posługiwać się w osiąganiu tego pierwszorzędnego celu, muszą być
oparte na wierze: są nimi przede wszystkim słuchanie słowa Bożego
i celebracja liturgii. Kodeks wskazuje wreszcie na niektóre zakresy
szczególnej troski ze strony przełożonych wobec braci i sióstr: Niech
starają się zaradzić odpowiednio ich potrzebom, niech troszczą się
o chorych i odwiedzają ich, niech poskramiają niespokojnych, pocie-
szają małodusznych i będą dla wszystkich cierpliwi (KPK kan. 619).

Zusammenfassung
Der Horizont oder das Ziel, auf das die Autoritätsträger und die

Untergebenen schauen und an dem sie sich orientieren müssen, ist die Liebe
zum Vater und die radikale Nachfolge Christi, indem sie sich zum Wohle
der Brüder Gott anvertrauen. Der Heilige Geist ist der Leiter jeder Gemein-
schaft: alle sind gehalten, ihm zu gehorchen, ein Gehorsam, der sich in der
Treue zum evangelischen Projekt verwirklicht, wie es in der Regel, in den
Dokumenten der Kirche und in denen des Ordens beschrieben wird. Das
Projekt des Lebens nach dem Evangelium muss den Weg der Autorität und
den des einzelnen begleiten. Darum kommt der Autorität in diesem Prozess
eine wichtige und unerlässliche Funktion zu, eine Funktion, die neu über-
dacht, neu evangelisiert werden muss, im Hinblick auf einen Dienst – eine
von Gott erhaltene Gabe – einen eindeutig geistlichen Auftrag. Sich von
diesem Auftrag „vereinnahmen” zu lassen, wie die Propheten, ist eine Ga-
rantie für eine Gemeinschaft. Wenn man sich jedoch nur vom Streben nach
Erfolg beherrschen lässt und sich ausschließlich auf die eigenen Fähigkeiten
verlässt, stehen die dynamischen Kräfte zum Aufbau evangelischer Bruder-
schaften in der Gefahr des Scheiterns.

Eine Autorität, die sich vom Heiligen Geist leiten lässt, indem sie auf
die anderen hört und mit ihnen zusammenarbeitet, kann neue Horizonte
eröffnen: sie wird zum Begleiter und zum Ansporn auf dem Weg zum Ziel;
sie ermöglicht und fördert evangelische Optionen in der Gemeinschaft; sie
ist darum bemüht, unter den Brüdern Ideen und Motivationen aufkommen
zu lassen, statt Dinge zu realisieren oder leblose Strukturen aufrechtzuer-
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halten; sie versteht es, Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, un-
verzichtbare Voraussetzungen für Erneuerung und Kreativität in der Ge-
meinschaft.

Christlicher Gehorsam gründe auf „Mitvollzug” einer Person, die
„bewusst Verpflichtungen übernimmt und dies mit dem Bewusstsein tut,
dass eben diese konkrete Umsetzung der Wille Gottes ist”. Die Leiter von
Orden und Gemeinschaften des geweihten Lebens werden in diesem Zu-
sammenhang dazu eingeladen, „gemeinschaftliche Klärungsprozesse” ein-
zuleiten, um bedeutende Fragen zu klären.

Die höchste Autorität in einem Orden oder einem Institut geweihten
Lebens, so heißt es in der neuen Instruktion, besitze, was „endgültige Ent-
scheidungen” angeht, ein kollegialer Organismus, das Generalkapitel oder
eine ähnlich aufgebaute Versammlung. Niemand könne daran zweifeln,
dass die jeweilige Gemeinschaft „der Ort ist, an dem der Wille Gottes er-
kannt und umgesetzt wird”.

tł. Bogusław Spurgjasz
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Tomasz Janus*

Czy można odzyskać sport?

Sport jest dziedziną, która od dawna odgrywała w życiu czło-
wieka istotną rolę. Sportem zajmowali się żołnierze, by utrzymać
kondycję potrzebną na polu walki. Sport był także jednym z wyra-
zów religijności dla starożytnych ludzi. Wreszcie sport był, i wciąż
jest, doskonałym sposobem rozrywki i przyjemnego spędzenia czasu.
Nie może więc dziwić, że dość szybko zainteresował się nim Koś-
ciół.

Sport a Kościół

Tematyka sportowa swoje miejsce znajduje już w Biblii. Na
szczególną uwagę zasługują tu fragmenty Hbr 12, 1 (I my zatem ma-
jąc dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki cię-
żar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy
wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.), 2 Tm 4, 7 (W dob-
rych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem) czy
1 Kor 9, 24–27 (Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na sta-
dionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagro-
dę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do
zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą
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nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oś-
lep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskra-
miam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę,
sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego).

W sporcie Kościół dostrzegł szansę na doprowadzenie czło-
wieka do ostatecznego celu, jakim jest dla chrześcijanina zbawienie.
Sport przyczynia się bowiem do rozwoju ludzkiego ciała. Podnosi
jego sprawność oraz pozwala na ciągłe doskonalenie się. Jako, że
ciało ludzie jest darem Stwórcy, wszelkie dążenie do udoskonalenia
tego daru nie może być złe. Zwracał na to uwagę Episkopat Polski,
który przypominał, że Poprzez sport człowiek prowadzi do rozwoju
swojego ciała. Właściwie pojmowana aktywność fizyczna, prowadzi
do uszlachetnienia ciała. Dlatego też Kościołowi są obce wszelkie
próby deprecjonowania ciała. Ciało ludzkie stanowi niezwykłą war-
tość. Zostało człowiekowi dane i jednocześnie „zadane” do dbałości,
troski i opieki. Jest ono okryte szatą wrodzonej godności, świętością
i przeznaczone do zwycięstwa nad śmiercią.2

Wysiłki wkładane w doskonalenie ludzkiego ciała poprzez
sport spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony Kościoła. Wy-
nika to z faktu, że (...) człowiek w całej pełni tajemnicy, która stała
się jego udziałem w Chrystusie Jezusie, jest podmiotem nie tylko
przez świadomość i samostanowienie, ale równocześnie przez swoje
ciało. (...) nie wolno (...) człowiekowi gardzić życiem ciała (...) lecz
przeciwnie, powinien on uważać ciało swoje, jako przez Boga stwo-
rzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym, za dobre i god-
ne szacunku.3

Wychodząc od takiego pojmowania zagadnienia sportu, Koś-
ciół interesował się nim od czasu, gdy sport stał się dla człowieka
drogą do realizacji samego siebie. Zwraca na to uwagę Episkopat
Polski, który przypomina, że Kościół uczestniczył w tworzeniu wieko-
pomnego dzieła, jakim była Komisja Edukacji Narodowej, która ćwi-
czeniom fizycznym nadała charakter programowego i celowego dzia-
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łania wychowawczego. Uczestniczył w narodzinach nowożytnych ig-
rzysk olimpijskich poprzez dominikanina o. Henriego Didona (autor
motta olimpizmu – citius, altius, fortius, czyli: szybciej, wyżej, moc-
niej – przyp. TJ), przyjaciela Pierre de Coubertina, który na posie-
dzeniu Międzynarodowego Kongresu Olimpijskiego w 1897 r. wygło-
sił przemówienie na temat licznych korzyści wynikających z uprawia-
nia ćwiczeń fizycznych.4

Sprawa sportu znalazła swoje miejsce także podczas obrad So-
boru Watykańskiego II. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym zaleca się by czas wolny był (...) użyty na-
leżycie dla odprężenia duchowego, wzmocnienia zdrowia psychicz-
nego i fizycznego przez swobodne zajęcia i studia, przez podróże
w obce strony (turystyka), dzięki którym doskonali się umysł i ludzie
wzbogacają się przez wzajemne poznanie; dalej, przez ćwiczenia
i pokazy sportowe, które także w społeczeństwie przyczyniają się do
utrzymywania równowagi ducha, jak i do braterskich stosunków mię-
dzy ludźmi wszelkiego stanu, narodowości i różnych ras.5

Jak łatwo zauważyć sama idea sportu nie zasługuje na krytykę.
I nie chodzi tu tylko o sport amatorski, szeroko pojętą rekreację, któ-
ra milionom ludzi na całym świecie daje ogromną satysfakcję. Satys-
fakcję przezwyciężania własnych ograniczeń, podnoszenia swoich
umiejętności czy zwykłego przebywania w towarzystwie innych lu-
dzi. Sportu, który dąży do wygranej, ale nie jest to wygrana za wszel-
ką cenę. Takiego sportu, który człowieka uznaje za cel, a nie za śro-
dek.

Ale uznawanie człowieka za cel, nie oznacza, że sport musi
być dobry i przyczyniać się do rozwoju człowieka. Uważne przyj-
rzenie się dokumentom będących podwalinami wielkich organizacji
sportowych, pokazuje, że są one pełne szczytnych idei, które prak-
tycznie nie są przekładane na praktykę.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w swojej Kar-
cie Olimpijskiej wprost odwołuje się do zasad, których nie powsty-
dziłby się sam ojciec nowożytnego ruchu olimpijskiego, baron Pierre
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de Coubertin. Za swój cel MKOl stawia sobie, m.in. wspieranie i za-
chęcanie do propagowania etyki w sporcie, jak również wychowanie
młodzieży przez sport oraz kierowanie wysiłków na rzecz zapewnie-
nia, że w sporcie zwycięża duch fair play, a przemoc jest niedopusz-
czalna6 oraz współpracę z odpowiednimi organizacjami publicznymi
i prywatnymi oraz władzami, aby sport służył ludzkości i w ten spo-
sób propagować budowanie pokoju7.

Podobne szczytne myśli znajdują się w statucie Międzynaro-
dowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Za swój cel stawia sobie ona,
m.in. globalne promowanie piłki nożnej, mając na względzie jej jed-
noczące, edukacyjne, kulturalne i humanitarne wartości. Mają być
one promowane szczególnie wśród młodzieży.8

W tyle nie zostaje także Międzynarodowe Stowarzyszenie Fe-
deracji Lekkoatletycznych (IAAF), które w swojej konstytucji wy-
licza swoje cele. Na szczególną uwagę zasługują tu punkty, które
wzywają do nauczania etycznych wartości lekkiej atletyki. Zachęcają
do aktywnego uprawiania sportu, który nie dyskryminuje ludzi ze
względu na rasę, płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. IAAF za-
pewnia także, że jej celem jest promowanie idei fair play oraz zwal-
czanie niedozwolonego dopingu.9

Gdyby swoją wiedzę o sporcie ograniczyć tylko do dokumen-
tów statutowych poszczególnych organizacji sportowych, można by
dojść do wniosku, że jest to dziedzina życia, której trudno cokolwiek
zarzucić. I trudno się temu dziwić, bo przywołane powyżej idee
w wielu punktach niemalże pokrywają się z nauczaniem Kościoła.

Można przywołać tu słowa Jana Pawła II, który zwracał uwa-
gę, że sport ma (...) ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać
upowszechnieniu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojal-
ność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidarność. Właśnie dlatego
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w ostatnich latach sport rozwija się coraz bardziej jako jedno z cha-
rakterystycznych zjawisk współczesności, swego rodzaju „znak cza-
su”, wyrażający nowe potrzeby i nowe oczekiwania ludzkości.10 Jak-
że bliskie im wydają się cele działalności głoszone przez MKOl,
FIFA czy IAAF.

Idźmy jednak dalej. W 2004 r. Episkopat Polski przypominał,
że Kościół opowiada się za sportem, który służy wszechstronnemu
rozwojowi człowieka we wszystkich sferach i płaszczyznach, a prze-
ciwstawia się takim jego formom, w których człowiek jest przedmio-
tem w służbie sportu. Opowiada się za takim sportem, który wycho-
wuje, jednoczy, sprawia przyjemność, radość, uczy patriotyzmu, bu-
duje przyjaźnie oraz pokój między ludźmi i narodami. Jest przeciwny
takiemu sportowi, w którym występują zjawiska fałszu i oszustwa.11

I znów mamy do czynienia ze sformułowaniami, które wydają się cy-
tatami z dokumentów statutowych międzynarodowych organizacji
organizacji sportowych.

Zestawienie nauki Kościoła o sporcie i celów, które stawia
sobie sport może wywoływać lekkie zdumienie. Dzisiejszy obraz
sportu zawodowego nie przynosi bowiem przykładów, które potwier-
dzałyby przytoczone cele. Są one tylko teoretycznym założeniem,
o którym mało kto pamięta. Dziś sport to dążenie do wygranej za
wszelką cenę. Bez względu na koszt czy ofiary, które trzeba ponieść.
I bez oglądania się na moralność czy jakiekolwiek zasady etyczne.
Ważne jest osiągnięcie celu i to bez względu na środki, które do nie-
go prowadzą. W takim sporcie człowiek zatracił swoją ludzkość. Stał
się narzędziem, które ma zapewnić wygraną. Ale i takiego sportu nie
można przekreślać i skazywać go na potępienie.

Przede wszystkim odrzucenie sportu zawodowego byłoby ka-
rygodnym błędem. Jest on bowiem potęgą, której nie można lekce-
ważyć. Do IAAF należy obecnie 212 narodowych federacji, do FIFA
208 a MKOl 205. To więcej niż zrzesza Organizacja Narodów Zjed-
noczonych, która ma 192 członków. Miał więc rację Jan Paweł II,
mówiąc, że (...) na sportowcach świata spoczywa wielka odpowie-
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dzialność. Są oni powołani, aby czynić sport terenem spotkania i dia-
logu, niezależnie od wszelkich barier językowych, rasowych czy kul-
turowych. Sport może bowiem wnosić cenny wkład w pokojowe poro-
zumienie między narodami oraz przyczynić się do utrwalenia w świe-
cie nowej cywilizacji miłości.12

Słowa papieża rzadko kiedy są jednak realizowane w sporcie
zawodowym. Lepiej wypada pod tym względem sport amatorski, ale
do niego powrócimy później. Najpierw musimy się zastanowić dla-
czego sport zawodowy tak bardzo odszedł od swoich szczytnych za-
łożeń? Co spowodowało, że idea fair play i rywalizacji zgodnej z za-
sadami etyki swe istnienie ogranicza praktycznie do zapisów w statu-
tach międzynarodowych organizacji sportowych?

Polityka i komercja

Najprostsza odpowiedź jest taka, że zmienił się świat, a wraz
z nim zmienił się także i sam sport. Tak jak w XX w. tempo rozwoju
świata nabrało zdecydowanego przyspieszenia, tak szybko zaczął się
zmieniać sport. Wraz z tymi zmianami, sport przestał być tylko spo-
sobem utrzymania dobrej kondycji czy przezwyciężania własnych
ograniczeń w dążeniu do celu. Co gorsza te zalety sportu zostały zep-
chnięte na dalszy plan. Zamiast tego sport stał się narzędziem walki
na przynajmniej kilku frontach.

Rozwój sportu spowodował, że stawał się on dostępny dla co-
raz szerszych mas społeczeństwa. Zawody, które dawniej odbywały
się w skromnej oprawie i miały dość prywatny charakter, zaczęły
przyciągać na stadiony i do hal tysiące ludzi, którzy chcieli oglądać
sportowców w akcji. Ludzie ci oczekiwali, że sport pozwoli im na
przyjemne spędzenie czasu i da rozrywkę, która pozwoli się im oder-
wać od trudów codziennego dnia. Chcieli też w pewien sposób mieć
swój udział w wyczynach i osiągnięciach sportowców. Bo choć sport
może uprawiać praktycznie każdy, to nie każdy może osiągać w nim
mistrzostwo. Sport dawał i wciąż daje możliwość awansu społecz-
nego. Wrodzony talent połączony z systematycznymi treningami mo-
że doprowadzić do sławy i dużych osiągnięć nie tylko ludzi boga-
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tych, ale także osoby z tzw. nizin społecznych. Na stadiony ciągnęły
więc tłumy, które chciały wszystko zobaczyć na własne oczy. Bo to
dla nich zmagali się sportowcy.

Jednak tłum zapełniający stadiony nie mógł pozostać nieza-
uważony. Szczególną uwagę zwróciły na nie dwie grupy ludzi: poli-
tycy i osoby żądne pieniędzy. Od tego momentu rozpoczął się proces
wypaczania idei sportu. Zawody, które wyrosły ze szlachetnych i god-
nych pochwały ideałów, stały się tylko narzędziem, które miało dać
bądź to sukces polityczny, bądź sumę z pokaźną liczbą zer. Szczytne
cele pozostały tylko w statutach i konstytucjach sportowych orga-
nizacji.

Od dawna sport służył politykom do uzyskiwania poparcia lu-
dzi oraz pokazywania swojej siły i potęgi. Tak było w 1934 r., gdy
mistrzostwa świata w piłce nożnej odbyły się we Włoszech. Na try-
bunach pojawiał się wówczas Benito Mussolini, dzięki którego sta-
raniom mundial w ogóle trafił na Półwysep Apeniński. Dzięki tej im-
prezie Duce mógł pokazać całemu światu potęgę swojej organizacji
faszystowskiej. Ta zaś miała się wyrażać poprzez sportowe sukcesy.
I oczywiście w 1934 r. mistrzami świata zostali Włosi. By zapewnić
sobie triumf wpadli na pomysł, że w ich reprezentacji może grać każ-
dy, kogo przodek pochodził z Włoch. W ten sposób do reprezentacji
Italii dołączano graczy z Ameryki Południowej. Dodatkowo postara-
no się o przychylnych sędziów.

Podobnie było w 1936 r., gdy Igrzyska Olimpijskie odbyły się
w Berlinie. Wówczas na trybunach zasiadał Adolf Hitler, a same za-
wody miały udowodnić wyższość białej rasy, mówiąc wprost rasy
nordyckiej, nad innymi rasami. Przy powiewających sztandarach ze
swastykami gospodarze robili co mogli, by potwierdzić słuszność
swojej tezy. Gdy zaś dochodziło to nieoczekiwanych rozstrzygnięć,
jak w skoku wzwyż, gdzie wygrał czarnoskóry Cornelius Johanson,
Führer uciekł z trybuny honorowej byle tylko nie pogratulować zwy-
cięzcy. Jeśli dołoży się do tego faworyzowanie gospodarzy, nie może
dziwić, że to oni zwyciężyli w klasyfikacji medalowej.

Zawłaszczanie sportu jest także bardzo popularne w Ameryce
Południowej. Piłka nożna wielokrotnie przenosiła się tam poza sta-
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diony i stawała się przyczyną wygranej w wyborach, zamieszek czy
nawet wojen. W czerwcu 1969 r. mecz piłkarski pomiędzy Hondu-
rasem a Salwadorem stał się punktem zapalnym w wyniku którego
wybuchła wojna, która do historii przeszła jako wojna futbolowa.
Cały stadion otoczony był wojskiem. Wokół boiska stały kordony żoł-
nierzy doborowego pułku Guardia Nacional z rozpylaczami gotowy-
mi do strzału. W czasie odgrywania hymnu Hondurasu stadion wył
i gwizdał. Następnie, zamiast flagi narodowej Hondurasu, którą spa-
lono na oczach oszalałej ze szczęścia widowni, gospodarze wciągnęli
na maszt brudną, podartą ścierkę.13 Tak opisywał tamte wydarzenia
Ryszard Kapuściński.

W 1970 r. reprezentacja Brazylii zdobyła mistrzostwo świata
w piłce nożnej. Brazylia pogrążała się wówczas w kryzysie pod rzą-
dami wojska. Jednak triumf canarinhos, który spowodował ogólno-
narodową fiestę, pozwolił wojsku na utrzymanie władzy. Przykłady
wykorzystywania sportu do celów politycznych można by mnożyć
praktycznie bez końca.14

Zawłaszczanie sportu także dziś trwa w najlepsze. Wystarczy
podać przykład Igrzysk Olimpijskich, które w 2008 r. zostały rozeg-
rane w Pekinie. Choć tajemnicą poliszynela jest fakt nieposzanowa-
nia praw człowieka w Chinach to MKOl nie miał obiekcji przed
przyznaniem organizacji Igrzysk Olimpijskich właśnie Chinom. Dys-
kusyjne było także zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich w 1996 r.
w Atlancie, a nie w Atenach. Logiczne wydawało się, że w setną
rocznicę zorganizowania pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpij-
skich, powinny się one odbyć w Grecji, która jest kolebką olimpiz-
mu. Gospodarzem imprezy zostało jednak miasto ze Stanów Zjedno-
czonych. Dlaczego tak się dzieje?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chiny to
ponad miliard ludzi, czyli mówiąc brutalnie – miliard potencjalnych
klientów. Ten ogromy rynek w wielu aspektach pozostaje wciąż nie-
zdobyty przez międzynarodowe korporacje. Igrzyska Olimpijskie by-
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ły więc dla nich doskonałą okazją do wkroczenia do Chin. Atlanta to
zaś siedziba firmy Coca-cola, jednego z oficjalnych sponsorów Ig-
rzysk Olimpijskich. Sponsora wykładającego miliony, jeśli nie mi-
liardy, dolarów na rozwój olimpizmu, a co za tym idzie promocję
własnej marki. I to właśnie dyktatura pieniądza i stojących za nimi
sponsorów jest kolejną przyczyną zawłaszczania i wypaczania idei
sportu.

Sponsorzy zaczęli interesować się sportem, a ujmując sprawę

bardziej precyzyjnie promocją przez sport, wraz z rozwojem tele-
wizji. Gdy zawody sportowe zaczęły docierać za pośrednictwem te-
lewizji do ludzi na całej kuli ziemskiej, natychmiast zainteresowały
się tym wielkie koncerny. W książce pod wiele mówiącym tytułem
Kto wykiwał kibiców? David Yallop dokładnie opisuje na przykła-
dzie piłki nożnej, jak wchodziły do niej wielkie pieniądze i jak psuły
oraz zmieniały sportowe ideały.15

Sport przemieszany z polityką i wielkimi pieniędzmi zatracił
swoje szlachetne podstawy. Przestał dostrzegać w sportowcu czło-
wieka. Ten stał się tylko maszyną, która ma wygrać. A co za tym
idzie zyskać popularność i rozsławić daną markę czy opcję politycz-
ną. Jeżeli nie sprawdza się w tej roli, wymieni się go na nowego, któ-
rego wesprze się niedozwolonym dopingiem. Bo w dzisiejszym spor-
cie liczy się wygrana za każdą cenę, a koszty wielokrotnie nie grają
roli. I nie chodzi tylko o koszty finansowe, a także o zdrowotne. Tyl-
ko, że z prawdziwym sportem nie ma to zbyt wiele wspólnego.

Powrót do ideałów

Siły, które zawłaszczyły sport, nie mają zamiaru oddać go ki-
bicom i zawodnikom. Sport cieszy się bowiem tak olbrzymią popu-
larnością, że polityka i wielkie pieniądze zawsze będą się nim inte-
resowały. Tylko, że ich zaangażowanie nie musi pociągać za sobą
tylko negatywnych skutków. Sportowców, dla których sport jest tyl-
ko źródłem zarabiania pieniędzy, wbrew pozorom wcale nie jest zbyt
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wielu. Oczywiście kwestie finansowe mają istotne znaczenie, ale
wcale nie muszą być najważniejsze. Sportem zaczynamy się intere-
sować w dziecięcych latach nie ze względu na mogące za nim przyjść
w przyszłości pieniądze, ale dla samej zabawy, przyjemnego spędze-
nia czasu, podnoszenia swoich umiejętności czy dążenia do udosko-
nalania własnych osiągnięć. Bo sport to wspaniała zabawa.

Potwierdzają to choćby słowa legendarnego piłkarza Manches-
teru United Georga Besta. Choć prowadził on niezbyt sportowy tryb
życia, to w swojej autobiografii przyznał, że piłka nożna była dla
niego przede wszystkim (...) przyjemnością. Wielką przyjemnością.16

I właśnie w zwykłej przyjemności płynącej z uprawiania sportu,
można upatrywać szansy odzyskania go dla sportowców i kibiców.

Powrót do ideałów, które leżały u podstaw sportu, nie jest jed-
nak łatwy. Szansą na ich docenienie jest sport amatorski. To w nim
najważniejszy jest sam udział w zawodach. Zwykła możliwość poś-
więcenia czasu dla przyjemności płynącej ze sportu. Trudno zaprze-
czyć, że i amatorzy walczą o wygraną, a porażki przeżywają bardzo
ciężko. Tylko, że często nie występuje u nich pojęcie zwycięstwa za
wszelką cenę. Bo ważniejsza od niego jest sama przyjemność płyną-
ca ze sportu i doskonalenia osiąganych wyników.

Dobrym krokiem mającym na celu odzyskanie sportu dla kibi-
ców i sportowców, są inicjatywy podejmowane przez Kościół. Zali-
czyć do nich można Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpos-
politej Polskiej (KSSRP), Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza czy Salezjańską Organizację Sportową Rzeczpospo-
litej Polskiej SALOS. Do ich celów należy m.in. (...) dbałość o pra-
widłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła
Katolickiego, podejmowanie i prowadzenie działań pożytku publicz-
nego nieodpłatnie, jak również upowszechnianie i popularyzacja
sportu. (kultury fizycznej).17

Na uwagę zasługują także słowa Episkopatu Polski, który za-
pewnia, że Kościół kieruje swą propozycję sportową do wszystkich
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ludzi, do młodych (dziewcząt i chłopców), a zwłaszcza pochodzących
z rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, często już patolo-
gicznych, ale także do osób niepełnosprawnych. W sporcie widzi na-
dzieję na odnowę moralną młodych, w myśl przesłania św. Jana Bos-
ko: Boisko martwe — diabeł żywy, boisko żywe — diabeł martwy.18

To właśnie w wychowaniu przyszłych pokoleń sportowców
i kibiców można upatrywać szansy na odzyskanie sportu. Wychowa-
nie to musi jednak odwoływać się do etycznego i moralnego wy-
miaru sportu. Takiego sportu, którego celem jest człowiek. Bo ina-
czej sport nadal będzie zawłaszczany i wypaczany, a jego szlachetne
idee pozostaną niezrealizowane, a istnieć będą na kartach statusów
międzynarodowych organizacji sportowych.

Zusammenfassung
Auf den ersten Blick scheinen Kirche und Sport wirklich nicht viele

Gemeinsamkeiten zu besitzen. Dennoch verbindet das Engagement für die
Menschen beide Institutionen und trägt diese Partnerschaft. Kirche und
Sport verstehen sich als Partner bei der Gestaltung des menschlichen Mit-
einanders und der Sorge um einen freudigen, menschengerechten und men-
schenwürdigen Sport.

Die gemeinsamen Bemühungen bestehen:in der Unterstützung der
menschlichen Entfaltung und Entwicklung hin zu einer selbständigen Per-
sönlichkeit; in der Förderung der Gemeinschaft und Verständigung unab-
hängig von Rasse und sozialer Position; im Aufgreifen von Fragen, die die
Menschen bewegen.

Der „zerrissene Mensch” unserer Zeit soll seine leib-seelische Ein-
heut neu entdecken. Dazu leisten Kirche und Sport ihren Beitrag. Die Frohe
Botschaft braucht die frohmachende, erfrischende Bewegung: in der Stille
in sich gehen und in sportlicher Betätigung aus sich herausgehen. Beides
gehört zum gottgewollten, menschlichen Leben.

tł. Bogusław Spurgjasz
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RECENZJE

BP ZYGMUNT PAWŁOWICZ, Kościół i Państwo
w PRL (1944–1989), Wydawnictwo Oficyna
Pomorska, Gdańsk 2004, ss. 544.

Dzieje Polski są niezwykle silnie złączone z chrześcijaństwem,
i to obrządku łacińskiego. To wzajemne oddziaływanie było wyjąt-
kowym fenomenem w całej Europie, i wręcz trudno do końca to wy-
jaśnić w sposób ściśle racjonalny. Obecność wiary chrześcijańskiej
oddziaływała na wszystkie sfery życia, tak społecznego jak i kultu-
ralnego, ekonomicznego i politycznego.

Sfera polityka była zazwyczaj twórczym spotkaniem, ale histo-
ria pokazuje i zupełnie inne przykłady. Chrześcijaństwo zawsze wno-
siło znaczący wkład, zwłaszcza w kulturę i życie społeczne, choć nie
było wyraźnie siłą polityczną. Dopiero po II wojnie światowej, w wy-
niku narzuconego totalitarnego systemu komunistycznego nastąpiły
oznaki negatywnych relacji, wręcz walki. W swej intensywności przy-
bierały one różne formy i zakres oraz były charakterystyczne dla po-
szczególnych okresów.

Biskup pomocniczy z Gdańska prof. Zygmunt Pawłowicz udos-
tępnił obszerne opracowanie, które podejmuje próbę opisu wzajem-
nych relacji między Kościołem i Państwem totalitarnym. Jest on zna-
nym teologiem i autorem liczny prac książkowych oraz artykułów na-
ukowych, m.in. Człowiek a religia (Gdańsk 1986), Człowiek a świad-
kowie Jehowy (Gdańsk 1991), Kościół i sekty w Polsce (Gdańsk 2003),
Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce (Często-
chowa 2008).

Po spisie treści (s. 5–6) zamieszczono przedmowę autora
(s. 7–8).
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Od strony treściowej opracowanie otwiera wstęp (s. 9–24).
Tak pisze o nim sam autor: We wstępie przedstawiam krótki opis ge-
nezy komunizmu i jego praktykę w stosunku do totalitarnego systemu
wobec religii w ZSRR i w szeregu krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej (s. 8). Z kolei książka podzielona została na cztery rozdziały.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Czas ponoszenia szczególnej od-
powiedzialności za Kościół przez kardynała Adama Sapiehę 1944–
–1945 (s. 25–33). Zatem początki owych relacji, która rozpoczynała
się z wieloma nie do końca jasnymi przesłankami.

Czas kształtowania powojennych struktur kościelnych przez
kardynała Augusta Hlonda 1945–1948 (s. 35–80) to tytuł kolejnego
rozdziału. Przerwana nagłą śmiercią posługa porządkowania i podej-
mowania prób ewangelizacji.

Trzeci rozdział opatrzono tytułem: Czas przewodniczenia przez
kardynała Stefana Wyszyńskiego Konferencji Episkopatu Polski 1948–
–1981 (s. 81–396). Czas dynamicznej konfrontacji i wręcz walki
z Kościołem. Zróżnicowanie de facto było tyko grą i próbami znale-
zienia oraz zastosowania nowszych metod walki.

Ostatni rozdział poświęcono tematowi: Czas prowadzenia Koś-
cioła i Episkopatu Polski w ostatnim etapie panowania komunizmu
w Polsce przez kardynała Józefa Glempa 1981–1989 (s. 397–517).
Szczególnie czas Solidarności, ale także i tej pojętej jako cnota spo-
łeczna, a także dramatu stanu wojennego.

Treściowo całość książki zamyka zakończenie (s. 518–523).

Z kolei dodano w kolejności trzy skorowidze: bibliograficzny
(s. 524–531), skrótów (s. 532) i rzeczowy (s. 533–544).

Do rąk czytelników trafiło stosunkowo obszerne opracowanie
ważnego wycinka dziejów Kościoła w Polsce. Okres 1944–1989 by-
ło szczególnym etapem posługi chrześcijaństwa na ziemiach pol-
skich, a to przede wszystkim ze względu na narzucony Polsce przez
ZSRR system polityczny, który ze swej natury był negatywnie nasta-
wiony do religii, a w tym szczególnie do chrześcijaństwa łacińskie-
go. Taka postawa nie mogła być obojętna i przybierała w praktyce
szerokie bogactwo postaw walki z Kościołem.
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Czas po II wojnie światowej był szczególnym nagromadze-
niem wyjątkowych znaków negacji Kościoła. To wręcz planowany
administracyjnie, i to przy pomocy specjalnego ministerstwa oraz taj-
nych służb plan nękania, aby w konsekwencji zlikwidować Kościół
katolicki w Polsce. Były to rzesze urzędników i donosicieli, którzy
żyli tylko i wyłącznie w oparciu o podejmowanie takich zadań. Dra-
matycznym stał się fakt, iż do tych zadań – tym bardziej bolesnych,
bo prowadzonych w samym Kościele, pozyskano także duchownych
czy prominentnych działaczy katolickich.

Sam autor, odnosząc się do treści książki, pisze: Prezentuję
więc dzieje tego wielkiego i dramatycznego „theatrum” historyczne-
go, rozwijającego się na przestrzeni kilkudziesięciu lat w XX wieku –
jakim była polityka wyznaniowa PRL (s. 8). Faktycznie bogactwo jest
wręcz oszałamiające, nawet gdy jest przedstawiane w formie tak bar-
dzo syntetycznej.

W takim obrazie na stronach pracy przewija się bogactwo naz-
wisk. Zostało one skoncentrowanie wokół czterech wielkich mężów
Kościoła w okresie po II wojnie światowej, tj. kardynałów A. Sapie-
hy, A. Hlonda, S. Wyszyńskiego i J. Glempa. Także periodyzacja
rozdziałów została przeprowadzona w oparciu o lata posługi tych
osób. To interesujący zabieg, ale do pewnego stopnia zdaje się jakby
sugerować separację tych okresów, podczas gdy, jak to pokazuje sa-
ma ksiązka, widać w nich zdecydowaną kontynuację. Co prawda do-
chodzą go głosu różne specyfikacje czy inne akcenty, ale ostateczna
linia ewangelizacyjna pozostaje de facto ta sama.

Książka gdańskiego uczonego stanowi ciekawy przegląd zna-
czącego okresu dziejów Kościoła w Polsce. Ważnym wprowadze-
niem w poszczególne lata jest „przebieg wydarzeń”, odnoszący się
generalnie do wydarzeń międzynarodowych. Natomiast sprawom
krajowym poświęcone są uwagi „w Polsce”. Tutaj autorowi udało się
wskazać na wiele wiodących wydarzeń, które niejednokrotnie miały
mniej lub bardziej decydujący wpływ i na dzieje Kościoła.

Ważnym stwierdzeniem autor dla interpretacji jego pracy jest
stwierdzenie: Napisałem te książkę jako biskup i teolog. Stąd też mo-
je spojrzenie na Kościół w dziejach PRL jest nie tylko historyczne,
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ale także teologiczne. Taka ocenę postuluje Sobór Watykański II:
„Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i ich in-
terpretowania w świetle Ewangelii” (s. 7).

Na kartach książki wybrzmiewa szczególne napięcie, w któ-
rym do pewnego stopnia występują tylko dwaj aktorzy: (…) kilku-
dziesięcioletnia konfrontacja pomiędzy dwoma wspólnotami: świec-
ką, ateistyczna i duchowną, Kościołem katolickim, jest przedmiotem
analiz i opisów zawartych w tej książce (s. 7).

Dobrym materiałem poglądowym są zamieszczone mapki
(s. 30, 45) oraz tabele (s. 50, 51). Wydaje się, że w wielkim gąszczu
nazwisk wręcz koniecznym jest przygotowanie odpowiedniego in-
deksu. Byłby on znacznym ułatwieniem w lekturze tego typu opraco-
wania. Zestawienie takie pozwala na pełniejsze śledzenie działalnoś-
ci poszczególnych osób. Szkoda także, że w indeksie rzeczowym na
rozdzielono bloków poszczególnych tytułów wskazaniem do którego
roku one się odnoszą. Ten wyznacznik czynił by go bardziej przej-
rzystym i zarazem przydatnym.

Interesujący zestaw bibliograficzny przywołujące niemal wszys-
tkie zasadnicze opracowania odnoszące się do omawianej problema-
tyki. Szkoda, że nie sięgnięto tylko do oryginalnych myśli kard. S. Wy-
szyńskiego, a pominięto publikacje innych.

Prezentowane opracowanie jest swoistego rodzaju leksykonem
czy encyklopedią ważnej tematyki z najnowszych dziejów Polski
i Kościoła. Owo zestawienie Kościół i państwo okresie PRL-u wska-
zuje wyraźnie na zmaganie się obu rzeczywistości życia społecznego.

Bp Andrzej F. Dziuba
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PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, La trans-
mission de la fe en la familia. V Congreso Mun-
dial Teologico-Pastoral. Valencia, 4–7 de Ju-
lio de 2006, Universidad Catolica San Antonio.
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2007,
ss. XXVII + 682.

Zwyczajna obserwacja życia społecznego ludzkości, obok wie-
lu różnych struktur, musi przywołać rodzinę. Jej miejsce w cywiliza-
cyjnym rozwoju ludzkości ma swe niezbywalne miejsce. Wydaje się,
że ze swej natury wnosi niezwykle twórczy wkład w przekazie życia,
kultury i wychowania.

Także w przekazie wiary rodzina ma niezaprzeczalną misję.
To nie tylko jedno z zadań, ale to właśnie misja proporcjonalna do
wagi przekazu wiary. Zresztą ze swej natury także wiara jest zwrot-
nie mocą ku właściwemu funkcjonowaniu.

Papieska Rada ds. Rodziny wraz z Diecezją Walencja i Uni-
wersytetem Katolickim św. Antoniego w Murcia zorganizowały
V Światowy Kongres Teologiczno-Pastoralny w dniach 4–7 lipca
2006 r. w Walencji. Słynna Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)
znana od 1944 r. wydała akta tego Kongresu. Był jednym z wydarzeń
V Światowego Spotkania Rodzin.

Całość publikacji otwiera spis treści (s. V–XV) i słynne słowa
kard. Alfonso Lopez Trujillo w związku z wypadkiem w metrze
(s. XVII). Po wprowadzeniu pióra A. Lopez Trujillo i K. J. Romer
(s. XIX–XX) zamieszczono wykaz znaków i skrótów (s. XXI–XXII).
Interesującym dodatkiem jest także wykaz organizacji i osób odpo-
wiedzialnych za poszczególne elementy Kongresu (s. XXIII–XXVII).

Całość treściowa materiałów podzielona została na sześć częś-
ci, a te na autorskie teksty, których liczba jest imponująca. Rekrutują
się oni z autorytetów kościelnych i świeckich.

Część pierwszą akt zawiera konferencje pogłębiające (s. 3–154)
otwiera konferencja wprowadzająca A. Lopez Trujillo (s. 5–30). Dzi-
siaj istnieje zjawisko spotykania się rodziny i laickości, jak wskazuje
C. Caffarra (s. 31–39). Dlatego, jak podkreśla X. Lacroix dostrzega-
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nie prymatu rodziny w przekazie wiary w świecie zsekularyzowanym
i laickim (s. 41–51). Sam przekaz wiary ma aspekty pastoralne, przy-
pomina A. Canizares Llovera (s. 53–83). Znaczeniu wzajemnych
relacji rodziców i dorastającej młodzieży w przekazie wiary w kon-
tekście współczesnej kultury poświęcił swe wystąpienie M. M. Wald-
stein (s. 85–96). Natomiast aspekty teologiczne przekazu wiary za-
prezentował R. Blazquez Perez (s. 97–114). Z kolei C. A. Anderson
wskazuje, ze rodzina, to coś więcej niż tylko ideologia (s. 115–125).
Rodzina w „Katechizmie Kościoła Katolickiego” to temat wystąpie-
nia W. J. Levada (s. 127–137). Część tę zamyka przedłożenie S. Dzi-
wisz opatrzone tytułem: Jan Paweł II, papież rodziny i życia (s. 139–
–150) krótka refleksja T. P. Troppo wskazująca, że rodziny są pro-
wadzone przez Ducha Świętego (s. 151–154).

Część druga dokumentacji zawiera zestaw homilii głoszonych
podczas sprawowanych Eucharystii, w dniach 5–7 czerwca 2006 r.,
kolejno przez A. Lopez Trujillo, A. Garcia-Gasco i G. B. Re (s. 155–
–171).

Kolejna część omawianych materiałów opatrzona została tytu-
łem: Kwestie specjalistyczne (s. 173–497). Wśród nich wyróżniono
jako oddzielne specjalistyczne mniejsze bloki siedem szczegółowych
tematów. Te zaś podzielono jeszcze na szczegółowe autorskie wy-
stąpienia. Zatem najpierw wskazano na rodzinę w aspektach praw-
nych (s. 175–249). To pytanie o międzynarodową obronę osoby nie-
narodzonej, które stawia R. C. Barra (s. 175–194). Z kolei R. Navarro-
Valls pyta o stabilność małżeństwa i swoisty efekt związania obecne-
go w różnych systemach małżeńskich (s. 195–204). Sięgając do kon-
kretnego rejonu świata I. M. Hoyos wskazał na blaski i cienie obrony
prawa do życia w Ameryce Łacińskiej (s. 205–229). Jawi się nawet
praktyczna sugestia, iż prawo powinno w pewnym sensie faworyzo-
wać rodzinę, podkreśla M. L. Batonnier Jean Villaceque (s. 231–237).
Blok ten zamyka temat: Rodzina i prawa ludzkie. Wprowadzenie filo-
zoficzne do praw ludzkich podjęty przez R. Nieto Navia (s. 239–249).

Kolejna grupa zagadnień specjalistycznych koncentruje się wo-
kół tematu: Rodzina, doktryna społeczna i kwestie społeczne (s. 251–
–282). Najpierw rodzina w Kompendium Katolickiej Nauki Społecz-
nej w analizie dokonanej przez R. R. Martino (s. 251–260). Nato-
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miast odpowiedź Kościoła na ataki różnych opcji socjalistycznych na
rodzinę nakreślił J. Roback Morse (s. 261–275). Dodano tutaj jeszcze
uwagi o rodzinie i jej aspektach socjalnych przedstawione przez
Ch. Boutin (s. 277–283).

Rodzina i demografia to tematyka kolejnego bloku tej części
akt (s. 283–366), który o takim samym tytule wystąpienia otwiera
G. Majella Agnelo (s. 283–292). Współcześnie dostrzegane zjawisko
starzenie się ludności przeanalizował M. Schooyans (s. 293–298).
Natomiast temat: Ewolucja demograficzna w świecie podjął G.-F. Du-
mont (s. 299–327). Rodzina chrześcijańska jako dar i nadzieja wy-
brzmiała w wykładzie R. L. G. Valentona (s. 329–354). Zamykając
ten blok A. D’Entremont wskazał jeszcze na przemiany demograficz-
ne (s. 355–366).

W czwartym bloku tematycznych części trzeciej podjęto szero-
ką tematykę wokół rodziny i bioetyki (s. 367–387), rozpoczynając od
ogólnych uwag G. Miranda: Rodzina i niektóre kwestie bioetyczne
(s. 367–374). Po tej linii M. Lopez Barahona przypomina, że em-
brion ludzki jest najmniejszym w rodzinie (s. 375–379). Dość wy-
mownym jest przedłożenie J. Haas, wskazujące że ludzkość jakby
pożywia się ku swemu istnieniu i rozwojowi właśnie w łonie rodziny
(s. 381–387).

Rodzina i ekonomia to tematyka kolejnego blok szczegóło-
wych analiz badawczych (s. 389–421). Nie możliwe jest, jak wska-
zuje J. T. Raga, uniknięcie w tej materii dotykanie pewnych princi-
piów ekonomicznych (s. 389–398). W świecie zauważa się znaczne
zróżnicowania demograficzne w kwestiach rodziny, przypomina
A. Caloia (s. 399–406). Dobrze, że F. Michalin dotknęła tematu: Ro-
dzina i przedsiębiorstwo (s. 407–413). Ogólnie trzeba pamiętać, że
właśnie rodzina ma szczególny wkład w rozwój ekonomiczny ludz-
kości, podkreśla J.-D. Lecaillon (s. 415–421).

W specyficznych tematach nie mogło zabraknąć odniesienia
do kwestii rodzina i ekumenizm (s. 423–457), Przecież on, jak przy-
pomina M. Gregorius Ibrahim ma szczególne znaczenie w całej sfe-
rze działań ekumenicznych (s. 423–426). Tutaj także postawiono py-
tanie przez M. Panayotopoulos-Cassiotou, co jest niezwykle wy-
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mownym, o miejsce i znaczenie rodziny w Unii Europejskiej (s. 427–
–437). W całości misji trzeba, jako czyni C. Preda, pytać się o rolę
rodziny chrześcijańskiej w wychowaniu religijnym dzieci (s. 439–
–448). Wreszcie Th. Romer postawił jedno z fundamentalnych pytań
o rodzinę z perspektywy ewangelicznej, a jednocześnie z ukierunko-
waniem ewangelizacyjnym (s. 449–457).

W ostatnim bloku tej części autorzy stawiają pytanie wokół te-
matu: Rodzina i solidarność (s. 459–497). To oczywiście, jak podpo-
wiada M. Sanchez Sorondo, pytanie o solidarność międzypokolenio-
wą (s. 459–464). Specyficznym jest tutaj pytanie o CEFAES, które
przedstawia F. Poole Perez Pardo (s. 465–466), a dopowiada jeszcze,
obok innych propozycji M. Teresa Vazquez (s. 467–476). Kwestie
zdrowia oraz kierunek spełniania się wiary w życiu oraz drogach po-
wołania i przeżywania drogi rodziny ukazuje A. Lejeune (s. 477–
–484). Tutaj jest potrzebne szczególnie oczekiwane świadectwo wie-
lorakich i długich przemian, jakie musiała przejścia ta problematyka,
co ukazał L. Ferlauto (s. 485–490). Tutaj także zamieszczono inte-
resujący tekst wskazujący na potrzebę poszukiwania uzgodnienia
między nauczaniem, pragnieniem i oczekiwaniem osobowym, w któ-
re wpisane jest dążenie do pełni osobowego rozwoju, co stara się uka-
zać Ch. De Marcellu De Vollmer (s. 491–497). W ten sposób zakoń-
czone zostały teksty, wystąpienia czy inne materiały, które znalazły
się w części trzeciej prezentowanego zbioru. To m.in. kwestie, spraw
prawnych, nauki społecznej, demografii, bioetyki, ekonomii, ekume-
nizmu i solidarności.

Czwarta część prezentowanych akt poświęcona została doś-
wiadczeniom pastoralnym (s. 499–551). Najpierw G. Pell wskazał na
doświadczenia pastoralne w Australii wokół tematyki rodziny i życia
(s. 501–507). Ważnym był głos C. Ruini, który przybliżał – w formie
świadectwa – doświadczenia rzymskie na temat przekazu wiary
w rodzinie (s. 509–513). C. Ruini. W tym samym nurcie F. J. Errazu-
riz Ossa dzielił się doświadczeniami pastoralnymi wypływającymi
z wieloletnich doświadczeń CELAM, zwłaszcza w zakresie tematyki
rodziny i troski o życie (s. 515–520). Dobrze, że A. Scola zwrócił
uwag na doświadczenia w przygotowaniu instytutów do rodziny
(s. 521–525). Ponownie wróciły pytania o troskę duszpasterską o ro-
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dziny i życia w Europie, jak to sygnalizuje J.-P. Ricard (s. 527–546).
Natomiast szeroko pojęta ewangelizacja, jak przypomina C. Sepe,
ma swoje źródło w rodzinie i z rodziny, a zatem jest ona istotnym
elementem domowego Kościoła wpisanego w dzieło ewangelizacji
(s. 547–551).

Czternaście nowych ruchów kościelnych i nowych wspólnot
zaprezentowano w piątej części prezentowanych akt (s. 553–665).
Ogólnej prezentacji dokonał tutaj J. L. Ortega y Alamino (s. 555–556).
Jaka pierwsza została zaprezentowana przez J. Carron Comunion e
Liberacion (s. 557–563). Z kolei F. Figari ukazał Familia Sodalite
(s. 565–571), a J. Gabaldon Lopez i B. Blanco Foro Espanol de la
Familia (s. 573–584). Natomiast Matrimonios para Cristo zaprezen-
towana została przez F. Padilla i G. Padilla (s. 585–590). Kolejną
formę odnowy, tj. Equipos de Nuestra Senora omówili G. de Roberty
i M.-Ch. De Roberty (s. 591–599). Po ukazaniu odnowy w Duchu
Świętym przez S. Martinem (s. 601–607), K. Arguello zaprezentował
drogę neokatechumenalną (s. 609–613), a A. Riccardi Wspólnotę św.
Egidiusza (s. 615–619) i wreszcie G. de Luca ruch Focolares (s. 621–
–629). Red Mundial Crescendo para un Envejecimiento Humano y
Cristiano omówił A. Marxuach (s. 631–633), a A. Corcuera Martinez
del Rio przybliżył legionistów Chrystusa (s. 635–640). Kolejna pre-
zentacja dokonana przez L. Jimenez Gonzalez poświęcona była Insti-
tuto Berit de la Familia (s. 641–650), a N. Muangkroot i E. Muang-
kroot ukazali Międzynarodową Konfederację skupiającą ruchy ro-
dzin chrześcijańskich (s. 651–657). Jako ostatni D. Lea, B. Lea
i A. Lopez Pantero omówili światowe i zarazem międzynarodowe
spotkania małżeńskie (s. 659–665).

Szósta część prezentowanego zbioru zawiera podsumowania
(s. 667–682). Najpierw podano podsumowania V Światowego Kon-
gresu Teologiczno-Pastoralnego (s. 669–679), a następnie podsumo-
wania Kongresu poświęconego osobom starszym (s. 681–682).

Na kartach prezentowanej książki, która jest do pewnego stop-
nia aktami V Międzynarodowego Kongresu Teologiczno-Pastoralne-
go wybrzmiewa znaczne bogactwo wielopłaszczyznowych przesłań.
Kongres ten stanowił jeden z ważnych centralnych wymiarów
V Światowego Spotkania Rodzin, który odbył się w lipcu 2006 r. To
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wielki wkład w refleksję nad kwestiami małżeństwa, rodziny i życia.
Wydaje się, że owo nachylenie pastoralne nie do końca wyczerpuje
bogactwo podjętej tematyki badawczej, choć została ona przedsta-
wiona bardzo szeroko i wszechstronnie. Wydaje się bowiem, że kwes-
tie rodziny i życia są kategoriami interdyscyplinarnymi. Dopiero
w takiej wizji istnieje szansa pełniejszego rozeznania tego co zwias-
tuje Kościół, a co z taka determinacją przepowiadał i o czym świad-
czył Sługa Boży Jan Paweł II, a dziś kontynuuje Benedykt XVI.

Przedstawione wystąpienia naukowe prezentują wieloletni do-
robek badawczy oraz szerokie kompetencje. Stosunkowo łatwo moż-
na w nich dostrzec gotowość do dialogu i poważnej refleksji, mając
na względzie całość pasterskiej posługi Kościoła, także wobec współ-
czesnego świata. Prezentacje ruchów czy doświadczeń miały raczej
charakter świadectw, co nadawało im duży walor autentyzmu ewan-
gelicznego. To zetknięcie się z wieloma nowymi charyzmatami czy
drogami rozeznania posługi dla świata.

Niezwykle ważnym, dla zrozumienia przesłania jest sformuło-
wanie wiodącego tematu Kongresu. Zwrócenie uwagi na przekaz wia-
ry dotyka istoty trwania orędzia ewangelicznego Jezusa Chrystusa,
które zostało zadane jako zbawcze przepowiadania aż do skończenia
czasów. Dziś przybiera ono już formy nowej ewangelizacji. W to
dzieło winni być zaangażowani wszyscy ochrzczeni, każdy stosow-
nie do swych osobowych predyspozycji i możliwości oraz niesionego
powołania. Zresztą, każdy człowiek winien ciągle odkrywać swe
możliwości czynienia dobra i obdarowywania innych, zwłaszcza
w tych wielkich wartościach jakimi jest rodzina i dar życia.

Przekaz wiary, jak wskazuje Kongres, szczególnie koncentruje
się na rodzinie. Jest to oczywista prawda, która jednak wymaga ciąg-
le odradzającego się świadectwa wiary i miłości, oświeconej blas-
kiem prawdy (Veritatis splendor). Co więcej, nikt nie jest w stanie
doskonale zastąpić rodziny w tym świadectwie. Okazuje się bowiem,
że jest to funkcja niezbywalna, która nie powinna być poddawana in-
terpretacjom ideologicznym. Ten znak dodatkowo czyni z tego aktu
szczególnie wymowny znak Bożej łaski, doświadczanej przez ludzi.

Bp Andrzej F. Dziuba
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KORNELIUSZ T. WENCEL EC, Traktat o człowie-
ku, w: Dogmatyka t. 5, Biblioteka Więzi, War-
szawa 2007, ss. 17–212.

Jeden z fundamentalnych problemów, nie tylko współczesnej
kultury, to problem poznania człowieka – jego natury, pochodzenia,
działania, które pozwoli mu spełnić się jako osoba ludzka i osiągnąć
ostateczne przeznaczenie. Ów problem streszcza się w pytaniu: kim
jest człowiek i stanowi klucz do rozumienia całej rzeczywistości.
Wraz z „narodzinami” racjonalnej działalności człowieka, osoba ludz-
ka ujawniła, a nawet zamanifestowała, przede wszystkim potrzebę
poznania i znajomości siebie samej, a tym samym ujawniła swoją
ludzką naturę. Ów proces trwa a próby poznania człowieka podejmo-
wane są przez wieki. Na różnych płaszczyznach i w różnych okolicz-
nościach, na użytek akademicki czy z potrzeby egzystencjalnej czło-
wiek wciąż pyta o to kim jest; rzeczywistość jaką jest on sam nurtuje
jego serce i umysł. Będąc dla siebie tajemnicą i zagadką pragnie jak
najpełniej poznać swoje osobowe oblicze.

Biblioteka Więzi w roku 2007 opublikowała piąty tom Dogma-
tyki, pierwszego w historii podręcznika teologii dogmatycznej. Pier-
wszą część wspomnianego tomu stanowi monografia Korneliusza
T. Wencla Traktat o człowieku (s. 17–212). Autor, doktor teologii,
eremita, kameduła, w sposób przejrzysty, głęboki i rzetelny w swojej
pracy podjął próbę sformułowania, możliwie najpełniejszej, odpo-
wiedzi na pytanie o człowieka. Z perspektywy antropologii teolo-
gicznej ukazuje człowieka jako byt, który źródło swego istnienia po-
siada w Bogu, bowiem w Nim ma swój początek, ku Niemu zdąża ja-
ko ostatecznemu przeznaczeniu, Celowi ludzkiego życia, a zbawcze
dzieło Chrystusa nadaje, tak w wymiarze naturalnym jak i nadprzyro-
dzonym, sens jego osobowemu istnieniu w obu wspomnianych wy-
miarach. Autor ukazuje człowieka jako osobę, która istniejąc w cza-
sie doświadcza wymiaru wieczności jako koniecznego rdzenia przy-
godnej egzystencji bytu samoświadomego.

Monografia o. Wencla Traktat o człowieku jest złożona z dzie-
więciu rozdziałów: 1) Antropologia teologiczna – rys historyczny
(s. 20–51), 2) Człowiek w teologii stworzenia (s. 52–66), 3) Czło-
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wiek stworzony na obraz Boży (s. 67–77), 4) Cielesno-duchowa
struktura człowieka (s. 78–88), 5) Ludzka wolność zasadą społecznej
egzystencji człowieka (s. 89–106), 6) Czasowy wymiar życia ludz-
kiego (s. 107–114), 7) Grzesznik w Adamie (s. 115–130), 8) Chrys-
tologiczne źródło łaski usprawiedliwienia i zbawienia (s. 131–157),
9) Stworzenie w Bogu. Teologiczny horyzont eschatycznego przez-
naczenia człowieka (s. 158–172). Ponieważ w zamyśle Wydawcy
i Autora jest to, by publikacja miała charakter podręcznika akademic-
kiego zatem po zasadniczej, merytorycznej części Autor zamieszcza
propozycje ćwiczeń, wybór tekstów źródłowych i bibliografię. Jest to
cenne dopełnienie podręcznika w aspekcie jego wymiaru dydaktycz-
nego i wskazuje, jak praktycznie wykorzystać prezentowane prawdy
teologiczne.

Cel jaki stawia sobie Korneliusz T. Wencel w swojej publika-
cji to ukazać człowieka w całej jego pełni, wydobyć i jasno zdefinio-
wać wszystkie wymiary i pokłady życia osobowego, zarówno do-
czesny jak i wieczny, naturalny i nadprzyrodzony oraz ukazać ich
głębię, złożoność, specyfikę i wyjątkowość. Ukazać harmonię i rów-
nowagę między tymi przestrzeniami, które konstytuują ów jedyny
przypadek bytowy stworzony, jakim jest byt samoświadomy – osoba
ludzka.

Ojciec Wencel w rzeczywistość człowieka wprowadza czytel-
nika poprzez rys historyczny odczytany w świetle zarówno Starego,
jak i Nowego Testamentu, ukazjąc proces kształtowania się antropo-
logii teologicznej w tradycji Kościoła. Punktem wyjścia jest oczywiś-
cie akt stworzenia człowieka i jego szczególny status, który pozwala
mu panować nad rzeczywistością stworzoną, którą Bóg niejako skła-
da w jego ręce. Owe wyróżnienie człowieka tłumaczy jego ontyczna
struktura, która wyraża się w aktach cielesnych (ciało), psychicznych
(dusza) i duchowych (duch) i stanowi integralną jedność określającą
konstytutywne funkcje osoby ludzkiej. Następnie Autor wprowadza
nas w rzeczywistość grzechu i jego konsekwencje wieńcząc ten prob-
lem wskazaniem na dzieło Nowego Człowieka, Chrystusa, który po-
przez przyjęcie ludzkiej natury, narodzenie, życie, mękę, śmierć
i zmartwychwstanie ofiaruje człowiekowi niejako nowe oblicze – od-
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rodzone, przemienione i uświęcone, oblicze nowego stworzenia
w Chrystusie i nowy status ludzkiego bytowania.

W rozdziale Człowiek w teologii stworzenia następuje analiza
przyczyny dzieła stworzenia jaką jest zbawczy zamysł Boga, który
w swej nieskończonej miłości, w wolnym akcie zapragnął podzielić
się swoja miłością i szczęściem. Stworzenie człowieka na obraz Trój-
cy Świętej wyjaśnia jego osobowy charakter, który uzdalnia go po-
przez miłość i wolność do dania pozytywnej odpowiedzi na zbawcze
działanie Boga. Na mocy swojej natury człowiek rozpoznaje siebie
jako osobę i w akcie wolnej decyzji otwiera się na dar objawienia. To
otwarcie i przyjęcie daru objawienia wskazuje na transcendentny
charakter ludzkiego życia i jego przeznaczenia.

Centrum kolejnego rozdziału Człowiek stworzony na obraz
Boży stanowi analiza słów: obraz i podobieństwo. One oba wskazują
na wyjątkowość ludzkiej pozycji w świecie stworzonym. Autor od-
wołując się do Ojców Kościoła i Tradycji szczegółowo analizuje to
zagadnienie i konstatuje, iż słowo obraz wskazuje na ontyczną struk-
turę człowieka, odnosi się do naturalnej ludzkiej egzystencji, do jego
bytowej przygodności, czyli bytu stworzonego przez Boga. Nato-
miast pojęcie podobieństwo odnosi się do wymiaru etyczno-moralne-
go, który jest wyrazem aktualizacji wszystkich potencji człowieka ja-
ko bytu będącego w drodze, bytu, który się staje.

Analizując cielesno-duchową strukturę człowieka Autor z na-
ciskiem podkreśla jej jedność i wskazując na niepowtarzalność zło-
żenia ciała i duszy odczytuje je jako skutek aktu stwórczego doko-
nanego przez Boga. Stwórca tak zespolił ze sobą te dwa elementy, iż
człowiek nie przejawia materialnej i duchowej dualności, lecz stano-
wi integralną osobowość.

Egzystencjalna jedność człowieka jako osoby jest ukonstytu-
owana poprzez wzajemne przyporządkowanie i przenikanie się ciała
i duszy. W cielesno-duchowym istnieniu i działaniu urzeczywistnia
się osoba ludzka w jej indywidualnym, osobowym, intelektualno-wo-
litywnym bytowaniu w stosunku do Boga i całego świata stworzone-
go – innych ludzi, bytów niesamoświadomych oraz całej przyrody.
Ze względu na niepowtarzalny charakter ludzkiej natury Boży za-
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mysł zbawienia w stosunku do człowieka ma charakter pierwotny
i odnosi się do eschatologicznego spełnienia w zmartwychwstaniu
umarłych.

W kolejnym rozdziale Ludzka wolność zasadą społecznej eg-
zystencji człowieka zostaje postawiona teza, iż Bóg stwarzając czło-
wieka obdarzył go wolnością, przez co uczynił go podobnym do sie-
bie samego. Z tą różnicą, że wolność Boga ma charakter absolutny
i wieczny, natomiast wolność człowieka naznaczona jest wszelkimi
znamionami przygodności bytowej. Aczkolwiek najpełniej wyraża
się i realizuje w doniesieniu do wolności Trójjedynego Boga. Zatem
ludzka wolność realizuje się w kontekście społecznym, poza którym
nie jest możliwe ludzkie bytowanie. Jest ona jednocześnie narzę-
dziem aktualizowania ludzkich potencjalności, czyli procesu upod-
miotowienia człowieka. Ów proces przebiega zawsze w kontekście
społecznym, człowiek dojrzewa w człowieczeństwie pozostając w re-
lacjach z innymi osobami, zarówno osobami ludzkimi, jak też Oso-
bami Boskimi.

Problem istnienia człowieka w czasie analizuje Autor w kolej-
nej części traktatu. Antropologia teologiczna podejmuje zagadnienie
przygodnego charakteru ludzkiego istnienia wskazując na perspekty-
wę kresu naturalnego bytowania człowieka. Charakter bytowania
w czasie wyraża się zarówno przez początek, narodzenie stworzenia,
jak też przez kres, śmierć. Ta sytuacja rodzi w człowieku swoiste na-
pięcie między nieuchronnym końcem a pragnieniem życia bez końca,
życia wiecznego. Protest człowieka wobec śmierci to odrzucenie nie-
dorzeczności życia osobowego zamkniętego jedynie w wymiarze do-
czesnym, naturalnym. Problemu oczywistości i absurdalności śmierci
człowiek nie jest w stanie rozwiązać sam. Jedynie włączenie się
w misterium śmierci Chrystusa i przyjęcie łaski, daru Jego odkupie-
nia nadaje sens ludzkiej śmierci i ją wyjaśnia.

W rozdziale Grzesznik w Adamie o. Wencel analizuje problem
grzechu pierworodnego i jego konsekwencje. Grzech pierwszych ro-
dziców odebrał człowiekowi status mieszkańca raju, człowiek został
wydziedziczony ze środowiska swego bytowania. Tym samym,
w konsekwencji grzechu, musiał przyjąć na siebie cierpienie, trud,
ustawiczne zmaganie się ze słabościami i wręcz wewnętrzną walkę
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o zachowanie łaski. Autor, stawiając tezę, iż grzech pierworodny po-
zostaje źródłem każdego buntu i zamknięcia się ludzkiej miłości
i wolności na Boga oraz zakwestionowaniem Jego, w najwyższym
stopniu, doskonałej woli, uzasadnia ją odwołując się do historycz-
nych polemik i przez wieki wypracowanej Nauki Kościoła. Jedynie
dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie, „Nowym Adamie”, otwie-
ra człowiekowi możliwość wyjścia z tego dramatycznego położenia.

Rdzeniem kolejnego zagadnienie jest problem usprawiedliwie-
nia i zbawienia człowieka dokonanego przez Chrystusa, który jest
źródłem wszelkich łask. Człowiek zadając sobie sprawę ze swojego
położenia pragnie wyzwolenia z dramatycznej sytuacji, w jakiej zna-
lazł się po grzechu pierworodnym. To pragnienie wypływa z ludzkiej
stworzonej i wolnej natury. W to pragnienie wkracza Bóg ze swoją
łaską, w Jezusie Chrystusie, jako świętym i sprawiedliwym. Łaską
odkupienia usprawiedliwia człowieka przed samym sobą. Odtąd Bo-
ża sprawiedliwość zostaje wyjęta spod prawa, a poddana łaskawej
decyzji Boga. Sprawiedliwość Boga jest więc darem, który nie tylko
oczyszcza grzesznika, ale czyni go nowym stworzeniem, duchowo
uzdrowionym. Owo usprawiedliwienie ma charakter powszechny,
kosmiczny. Przyjęcie łaski odkupienia wyznacza początek nadprzy-
rodzonego uwolnienia człowieka z grzechu. Maryja, dzięki wyjątko-
wemu uczestnictwu w uniwersalnej misji Syna wyznacza kierunek
drogi zarówno Kościoła, jak i człowieka ku doskonałości.

W ostatnim rozdziale traktatu Korneliusz Wencel ukazuje i roz-
waża teologiczny horyzont eschatycznego przeznaczenia człowieka
jako szczególnego przypadku bytowego w dziele stworzenia. Antro-
pologia teologiczna konsekwentnie wskazuje człowiekowi cel jego
życia, który wykracza poza granice doczesności i tym samym nadaje
nadprzyrodzony sens bytowaniu człowieka. Bóg poprzez dzieło zba-
wienia dokonane w Chrystusie, wyposaża odkupionego człowieka
w łaskę nadziei, w Boży dar eschatologicznego ocalenia. Chrystus
zmartwychwstały jest nadzieją dla ludzkości i otwiera przed gatun-
kiem ludzkim perspektywę przyszłej chwały, czyli udziału w wiecz-
nym szczęściu Boga. Natomiast udział w Eucharystii, postawa dzięk-
czynienia i uwielbienia antycypuje nadprzyrodzoną rzeczywistość
przyszłej chwały. Dynamika życia wiecznego i jego absolutna dosko-
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nałość, pełnia stanie się udziałem człowieka na mocy nadprzyro-
dzonego daru, łaski włączenia osoby ludzkiej w boski wymiar tryni-
tarnego życia Boga.

Rozprawa Korneliusza T. Wencla Traktat o człowieku jest owo-
cem dojrzałego, dobrze osadzonego w problematyce namysłu i solid-
nej formacji epistemologiczno-metodologicznej. Autor jest wnikliwy
w analizowaniu podjętego tematu. Rzetelnie referuje dotychczas sta-
wiane i opracowane na gruncie antropologii teologicznej tezy, nakreś-
la szeroką panoramę zagadnień, jak również z głęboką znajomością
tematu formułuje własne poglądy i stanowisko, legitymując się moc-
nymi merytorycznie argumentami.

Publikacja K. Wencla jest chrześcijańską refleksją nad czło-
wiekiem z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, kulturo-
wych, a szczególnie naukowych, wypracowanych na gruncie teolo-
gii, dowodzi, iż autor jest dobrze przygotowany do podjęcia i zmie-
rzenia się z problemem człowieka z perspektywy teologicznej. Jego
Traktat o człowieku jest znaczącym głosem w trwającej od wieków
dyskusji na temat osoby ludzkiej – kim jest, skąd pochodzi, jaki ma
rodowód i dokąd zdąża. Na szczególną uwagę zasługuje dydaktyczny
charakter recenzowanego traktatu. Autor krok po kroku, systema-
tycznie wprowadza czytelnika w sedno zagadnień opracowywanych
w poszczególnych rozdziałach dołączając do rozprawy propozycje
praktycznego podjęcia analizowanych zagadnień. Otrzymujemy pra-
cę solidnie i gruntownie przemyślaną, która jest efektem głębokiego
i rzetelnego namysłu nad człowiekiem. Traktat o człowieku K.T. Wen-
cla jest ważną pozycją, która budzi uznanie wobec zaprezentowanej
przez Autora erudycji i rzetelności warsztatu naukowego. 

Jednym słowem obraz człowieka wypracowany w monografii
uwzględnia i głęboko analizuje wszystkie wymiary osobowego byto-
wania, tym samym pokazuje człowieka w całej jego pełni, nie odci-
nając go od korzeni i ostatecznego przeznaczenia, co pozwala rozu-
mieć człowieka i głosić prawdę o jego bytowaniu, bowiem milczenie
współczesnej antropologii w kwestii pozaziemskiego wymiaru osoby
ludzkiej utrudniało głębokie jej rozumienie.

ks. Andrzej Perzyński

RECENZJE

143



KS. BOGUSŁAW NADOLSKI, Ambona. Historia,
znaczenie, symbolika, Wydawnictwo Petrus, War-
szawa 2008, s. 116+8.

Znaki i symbole odgrywają coraz większą rolę w życiu i pos-
trzeganiu rzeczywistości. Niejednokrotnie wystarczy słowo – klucz,
otwierające treści i opisy konkretnego obiektu. Oczywiście są tego
rodzaju określenia, które pozwalają bez żadnego wgłębiania się
w rzeczywistość dawać pozór wiedzy. W tym jednak wypadku rze-
czywistość nie specjalnie interesuje odbiorcę. Poszczególne kręgi kul-
turowe wypracowały i wypracowują charakterystyczne dla siebie oz-
naczenia, co buduje ich tożsamość i utwierdza wspólnotę wartości.
W zglobalizowanym świecie wydaje się, że proces unifikacji jest nie-
unikniony, a charakterystyczne znaki poszczególnych społeczności
muszą ustąpić miejsca. Można jedna i trzeba z tym polemizować, bo-
wiem samego człowieka nie da się do końca odkryć i opisać. Potrze-
ba pokornego patrzenia na siebie i otaczający świat, aby spróbować
go, choćby w minimalnym stopniu zrozumieć.

Człowiek nie rozpoznaje świata i siebie jedynie sam, łączące
go z innymi więzy krwi, pochodzenia, kultury i wiary nakreślają
i proponują język, którym uda się porozumieć i podejmować wspólne
przedsięwzięcia. Ten język to nie tylko artykułowane słowa, ale idee
i obiekty kultury duchowej materialnej. W sposób szczególny na
gruncie wiary, która sama jest misterium – tajemnicą spotyka się zna-
ki, które osłaniają rzeczywistość. Mówimy o sakramentach, jako o wi-
dzialnych znakach, niewidzialnej łaski. Poprzez owe widzialne znaki
Kościół wprowadza chrześcijanina w spotkanie z samym Bogiem.
Każdy ze znaków niesie określoną treść, a jej odkrycie i wyjaśnienie
jest wręcz konieczne w otwarciu się na Bożą łaskę.

Liturgia Kościoła pełna jest znaków i symboli, które mówią,
pełnią rolę katechetyczną i mistagogiczną oraz w sposób szczególny
wpisują się w pochwalną modlitwę wspólnoty wierzących. Nie tylko
wykonywane gesty i używane symbole niosą konkretny komunikat,
także poszczególne elementy wyposażenia świątyni grają określoną
rolę w rozpoznawaniu swego miejsca w Kościele. Dzieje wspólnoty
założonej w dniu Pięćdziesiątnicy niosą bogactwo i trud odkrywania
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piękna i mądrości Bożej, są żywą księgą podążania człowieka odkry-
wającego prawdę.

Na przestrzeni wieków dokonało się mnóstwo reform i zmian,
które były i są znakami czasu i wysiłku wierzących. Nie zmienia się
i zmienić się nie może Boże Objawienie, owszem jeszcze lepiej zro-
zumiane wybrzmiewa autentycznymi postawami tych, którzy uwie-
rzyli. Wiara rodząca się ze słuchania rozwija i wzmacnia człowieka,
a jej głoszenie jest znakiem żywotności Kościoła. Bóg dokonujący
dzieła zbawienia w konkretnym czasie daje szansę i miejsce dla usły-
szenia i przyjęcia słowa życia. Mówi się dzisiaj o obficie zastawio-
nym stole słowa Bożego. Jest ono głoszone wobec wielkich zgroma-
dzeń i małych wspólnot, dla głoszenia słowa wybiera się stosowne
i godne miejsca, aby było usłyszane i przyjęte.

Bez wątpienia obok innych znaków miejsca przepowiadania
znakiem rozpoznawczym pozostanie ambona. Zwykle miejsce poza
prezbiterium wyniesione i wyeksponowane, które dzisiaj już swojej
roli zwykle nie spełnia. Sobór Watykański II, pokazując na skarb sło-
wa Bożego, wskazał na integralność jego proklamowania z liturgią
Mszy świętej. Z tego względu dzisiejsza praktyka przeniosła aktuali-
zację słowa Bożego, jaką jest homilia, z ambony do pulpitu w prezbi-
terium. Nikt jednak nie zaprzeczy, że znakiem i synonimem kazno-
dziejstwa pozostanie ambona. Mądrość ludzi Kościoła pozostawiła
ambony, choć nie używane, jako konkretny znak.

Ks. Bogusław Nadolski, znakomity znawca liturgii, autor wie-
lu cennych publikacji oraz ceniony wykładowca zajął się tematyką
znaczenia ambony. W 2008 r. nakładem Wydawnictwa Petrus opub-
likował książkę pt.: Ambona. Historia, znaczenie, symbolika. Jak dob-
ry biblijny gospodarz wydobywa ze skarbca rzeczy stare i nowe, prze-
cież trudno szukać ludzi o zdrowych zmysłach, którzy by stwierdzili,
że jedynie nowe jest dobre. Publikacja jest spoglądaniem na miejsce
głoszenia słowa, które się zmieniało wyznaczając kąt spojrzenia na
dzieło przepowiadania. Sam tytuł oraz uzupełnienie zawarte w pod-
tytule kieruje ku historii, aby odkryć teraźniejszość i przyszłość.
Trudno bowiem zrozumieć „dziś” bez spoglądania wstecz oraz wpa-
trywania się w to co będzie.

RECENZJE

145



Słowo Wstępne (s. 5–6) ukazuje inicjatywy Kościoła, które
mają być spojrzeniem na stół słowa i Ciała Jezusa Chrystusa. Synody
z 2–23 października 2005 r. o Eucharystii i o słowie Bożym w życiu
i misji Kościoła z 5–26 października 2008 r. zachęcają do odkrywa-
nia związków, które mają wieść do autentycznego spotkania. Praca
została podzielona na siedem rozdziałów, których układ chwilami za-
stanawia. Pierwszy rozdział Katedra biskupia pierwszym miejscem
przepowiadania słowa Bożego (s. 7–9) wyjaśnia pierwotne znaczenie
katedry jako miejsca przepowiadania, a historyczne procesy dokonu-
jące się wokół niej są ciekawym znakiem dynamizmu i procesu od-
krywania miejsca słowa we wspólnocie. Rozdział drugi Ambona –
miejsce odczytywania słowa Bożego w liturgii (s. 10–28) przynosi in-
teresujące wątki dotyczące początków ambony, jej funkcji, usytu-
owania czy symboliki. Nie zabrakło także zatrzymania się nad war-
tościami estetycznymi kształtu i dekoracji ambony. Trzeci – bardzo
krótki rozdział Ambona w innych kościołach (s. 29–30) sygnalizuje
jak postrzega się miejsce głoszenia słowa Bożego w Kościołach: pra-
wosławnych, protestanckich, czy reformowanych.

Kolejny rozdział Odkrycie ambony po Vaticanum II (s. 31–55)
jest próbą recepcji nauczania soborowego oraz odczytania sposobów
podkreślenia doniosłości słowa Bożego, także wśród świeckich. Cie-
kawie rysuje się koncepcja autora, który postrzega posługę przepo-
wiadania w harmonijnej wizji słowa jako księgi świata i dla świata.
Obecny w słowie Chrystus, jest Tym, który przywraca pierwotną har-
monię, którą człowieka ma dostrzegać i realizować tu i teraz. W roz-
dziale piątym Obrzęd błogosławienia ambony (s. 56–60) ks. Nadol-
ski sięga do bogactwa treści zawartych w tekstach liturgicznych, jest
to wskazanie dla kaznodziejów, poszukujących czasem bezskutecz-
nie inspiracji i tematów do homilii. Nie brakuje w opracowaniu auto-
ra konkretnych znaków ukazania wartości słowa. Rozdział Miejsce
Ewangeliarza po proklamacji Ewangelii (s. 61–71) wiedzie ku od-
kryciu i wyeksponowaniu znaczenia Księgi. To ukazanie obecności
samego Boga, z tego względu należy uświadomić i ukazać jej zna-
czenie tak sprawującym liturgię, jak i uczestnikom. Wyeksponowa-
nie miejsca Księgi jest niezmierne istotne, istota jednak nie ma nic
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wspólnego z pustymi gestami, którymi usiłuje się zastąpić znaczenie
słowa.

Przedostatni rozdział, ostatni autorstwa ks. Nadolskiego, Stół
słowa Bożego źródłem chrześcijańskiej tożsamości (s. 72–93) jest za-
chętą do postawy słuchania, która nie jest biernym czekaniem. To nie
tylko słuchanie we wspólnocie Kościoła, w świątyni, ale przeniesie-
nie do wspólnoty rodzinnego domu. Milczenie i słuchanie zmienia
człowieka, jeśli jest słuchaniem Boga.

Aleksandra Paradowska jest autorką siódmego rozdziału Nie-
które realizacje ambon w Archidiecezji poznańskiej (s. 94–106), z tą
propozycją łączy się kolorowa wklejka prezentująca rozwiązania ar-
tystyczne ambon w kilku nowych kościołach. Autorka dotyka prak-
tycznych stron tworzenia i dekorowania miejsc przepowiadania sło-
wa Bożego. Wydaje się, że prezentowane tendencje należy traktować
z pewnym dystansem. Na stronach 106–110 umieszczono przypisy,
a na stronie 111 bibliografię.

Praca ks. Bogusława Nadolskiego jawi się jako popularna pro-
pozycja odkrywania znaczenia ambony. Jest to lekcja historii i teolo-
gii, nawet dla czytelników z teologią mało obeznanych, to także okaz-
ja do odkrywania miejsca słowa Bożego w świątyni, ale i w życiu.
Kaznodziejstwo niezmiennie kojarzące się z amboną budowane jest
na słowie, które daje Bóg w konkretnej rzeczywistości. Ambona, ta
dawna i ta współczesna, może być znakiem mówiącym sobą o Bogu.
Poznawanie jej sensu, historii i piękna wpisuje się w dzieło głoszenia
i odpowiadania na Boże słowo.

ks. Jerzy Swędrowski
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JERZY SIKORA, Od Słowa do słowa, Wydawnic-
two UKSW, Warszawa 2008, ss. 283.

Mówi się współcześnie o kryzysie słowa, które jakoby nic nie
znaczy i wydaje się bezwartościowe. Pesymiści powtarzają utarte
slogany, które ukazują bezradność człowieka wobec otaczającej rze-
czywistości, w której trudno odróżnić prawdę od fałszu, a nawet nie
sposób przyporządkować językowy komunikat konkretnej osobie.
Nakładanie się i wielość artykułowanych treści budzi wrażenie, że
każdy pragnie mówić, natomiast niewielu jest zainteresowanych słu-
chaniem. Czy jednak rzeczywiście nadszedł bezpowrotny zanik war-
tości słowa? Przeczy temu ogromny przemysł trudniący się jedynie
reklamą. Wydaje się ogromne środki, aby poprzez słowo i obraz (nie
tylko obraz!) przekonać człowieka do dokonania konkretnego zaku-
pu. Efekty są wyśmienite, pokonuje się kolejne granice rekordów,
jeśli idzie o pieniądze pozostawione w rozmaitego rodzaju instytu-
cjach handlowych (niezależnie od kryzysu). Zatem słowo okazuje się
skutecznym narzędziem do osiągnięcia celu, może nie zawsze chlub-
nego, czy bardzo ważnego, jednak zamierzonego i przewidzianego.

W historii ludzkości zaistniało słowo, które wierzący nazywają
Pismem Świętym. Owo słowo zapowiada i opisuje wypełnienie się
zapowiedzi w Osobie Jezusa Chrystusa. Od 2000 lat jego głosiciela-
mi są chrześcijanie, którzy słowo w wierze przyjęli i nim żyją. Zapi-
sane karty Biblii są przedmiotem dogłębnych i wieloaspektowych
badań. W Kościele oddaje się szczególny szacunek owemu słowu
podkreślając jego znaczenie miejscem w liturgii oraz postawami
wsłuchujących się w nie. Słowo Boże ma przemieniać serca i budo-
wać trwałe postawy chrześcijańskiego świadectwa. Bez głoszenia nie
byłoby wiary, która ze słuchania się rodzi i przyjęta słowem jest pro-
wadzona.

Dzieło posługi słowa w Kościele napotyka rozmaitego rodzaju
bariery i budzi opór, którego przyczyną jest najczęściej niechęć do
rozstania się z grzechem. Nie brakuje także opinii, że słowo Pisma
Świętego jest przestarzałe i nie przystaje do współczesności. Mówi
się często o potrzebie nowego języka, nowych duszpasterskich zna-
ków, które jak za dotknięciem czarodziejskie różdżki uczynią dzisiej-
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szych słuchaczy uważnymi i wrażliwymi na słowo. Czy zatem po-
trzeba odpowiedniego marketingu, który pomoże, przynajmniej do-
raźnie pobudzić uwagę i zaspokoić potrzeby. Może wtedy uda się
osiągnąć choćby stan dobrego samopoczucia. Dochodzi jeszcze ste-
reotyp, wedle którego to co nienowocześnie podane nie mieści się
w kryteriach dzisiejszego odbioru i winno być oddane do lamusa.

Tymczasem głoszenie słowa Bożego oraz szeroko pojęta dzia-
łalność Kościoła, nie tylko nie pozostaje w tyle za teraźniejszością,
lecz wyznacza kierunki rozwoju. Pokutujący termin „ciemne średnio-
wiecze” jest kpiną i kompletnym brakiem kompetencji, jeśli chodzi
o znaczenie dzieł Kościoła w sferze kształtowania i umacniania toż-
samości i kultury. Gdzie znaleźć ważniejsze, choćby tylko w kręgu
kultury śródziemnomorskiej obiekty architektury, sztuki, czy poezji
jeśli nie w dorobku, kształtowanym natchnionym słowem. Przecież
to świątynie są zwykle najlepszą wizytówką i znakiem historii lokal-
nych społeczności i obszarów.

Rzecz ma się podobnie z literaturą, jeśli orędzie zbawienia ma
przenikać całą rzeczywistość powierzoną przecież człowiekowi, nic
nie może pozostawać obce dotknięciu słowem natchnionym. Ks. Je-
rzy Sikora opublikował w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego książkę Od Słowa do słowa. Pierwsze Słowo
w tytule ma oznaczać samego Jezusa Chrystusa. Zatem przedmiotem
badań i rozważań staje się działanie samego Boga. Podtytuł
literackość współczesnych kazań każe spojrzeć na oryginalność po-
dejścia autora, który wydaje się, że zamierza ukazać znaczenie i wkład
przepowiadania w dorobek i rozwój literatury. Jest to propozycja
o tyle warta zauważenia, że stawia przed czytelnikiem zadanie spoj-
rzenia na kazanie jak na dzieło literackie. Zwykle bowiem próbowa-
no odkrywać na ile znaki literackiej twórczości znalazły swoje miej-
sce w kazaniu.

Pracę ks. Sikory otwiera Spis treści (s. 5–7), który pomaga
w skutecznym poruszaniu się po prezentowanych treściach. Ponie-
waż praca została podzielona na dwie części, wyszczególnione punk-
ty i podpunkty pozwalają na całościowe spojrzenie i ułatwiają odkry-
cie klucza przyjętego w rozważaniach autora. We Wstępie ks. Sikora
zarysowuje metodę podejmowanych badań, a spojrzenia badacza lite-
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ratury ma pomóc zrozumieć rolę kazania na gruncie pastoralnym
i literackim.

Pierwsza część pracy Teoretycznie o kazaniu (s. 15–116) jawi
się jako pewne kompendium wprowadzające w fenomen kazania.
Mieści się tutaj pojęcie kazania jako komunikatu, który można od-
czytywać na gruncie sztuki wymowy oraz na płaszczyźnie religijnej
i literackiej. Dość zabawnie brzmi pierwszy punkt pracy Retoryczna
kategoria uwodzenia (s. 15–21). W pierwszym momencie może na-
wet zadziwiać, jednak zaprezentowane rozważania są niczym innym,
jako pokazaniem mistrzostwa w procesie retorycznym, którego ce-
lem jest skuteczna perswazja. Przekonanie słuchacza w dziele prze-
powiadania, ma według autora wielkie szanse, bowiem komunikat
jest kierowany bezpośrednio do żywego i bliskiego mówcy odbiorcy.
Ciekawym wydaje się postulat pełniejszej dialogiczności w kazaniu,
które ma przynaglać i przemieniać pięknem, a jednocześnie kompe-
tencją. Potęga dialogu (s. 53–54) może stać się środkiem dotarcia do
słuchacza, który nie pozostaje już bezimienny, ale zauważony włącza
się w dzieło odkrywania wartości słowa.

W teoretycznym przygotowaniu do odkrycia cech kazania i ho-
milii autor prezentuje Kościelne wyznaczniki kaznodziejstwa (s. 55–
–64). Zajmie się tutaj m.in. kazaniem i homilią w ujęciu teologii pas-
toralnej, a nade wszystko osobą kaznodziei, pokazując jego funkcje,
niezbędne kwalifikacje oraz metody, które winny zaistnieć w sku-
tecznym przekazie. Kaznodzieja ma poszukiwać modelu literackiego,
który spełni rolę służebną wobec celu przepowiadania, a jednocześ-
nie pozostawi w szeroko rozumianym dorobku kultury swój ślad.
Z tej racji w punkcie Kaznodzieja jako autor kościelny w kontekście
autora literackiego pojawią się rozważania odkrywające rolę świad-
ka słowa, a jednocześnie mówcy, który czerpiąc z literatury głosi to
co znane i już wypowiedziane nowym językiem. Potrzeba „nowego
języka” wydaje się uprawnioną, bowiem zauważono utratę podsta-
wowych skojarzeń w sferze religijnej. Jeśli słuchacz nie rozumie
podstawowych określeń, trudno, aby identyfikował się z treścią prze-
kazu mającego modyfikować jego postawy. Literatura ma być mis-
terium ludzkiej egzystencji (s. 106), dlatego jej misja dotyczy życia
człowieka, może ona zatem spotykać się z misją przepowiadania
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mówiąc do tego samego człowieka w kontekście codzienności. Uważ-
ne patrzenie na życie ma pomagać w aplikacji słowa przez małe
i wielkie „s”.

Druga część Literackość kazań czołowych kaznodziejów
(s. 117–212) staje się panoramą wybranych i współczesnych przed-
stawicieli kaznodziejstwa polskiego. Dobór autorów i ich twórczości
zapowiadają tematy poszczególnych punktów. Pisząc o twórczości
kard. Stefana Wyszyńskiego na pierwszym planie ks. Sikora mówi
o kazaniach personalistycznych (s. 117–137). Dotknięta twórczość
Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, to kaznodziejskie medytacje
(s. 138–154), natomiast dorobek ks. Jana Twardowskiego jest homi-
lijnym komentarzem (s. 155–180). Ks. Tischner, według autora książ-
ki, pozostawił rozmyślania (s. 181–199), zaś bp Józef Zawitkowski
pisze kaznodziejskie poematy (s. 200–212). Dobór autorów w kilku
przypadkach nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeśli uwzględnić
walor „literackości”, można bardzo szeroko zarysować granice tego
co zostało uznane za kazanie. Można się cieszyć, że autor nie wy-
czerpał panteonu czołowych kaznodziejów, co otwiera drogę do dal-
szych refleksji i poszukiwań. Wydobycie tekstów charakterystycz-
nych dla poszczególnych autorów zaprezentowanych w opracowaniu
może być pomocą w odkrywaniu warsztatu i budzić inspiracje lite-
rackie przydatne w głoszeniu objawionego Słowa.

Ks. Sikora kończy swoje rozważania krótkim Zakończeniem
(s. 221), a następnie umieszcza Notę bibliograficzną (s. 223), z której
wynika, iż zaprezentowane treści pojawiły się już wcześniej w for-
mie drukowanej we fragmentach. To tłumaczy także układ Biblio-
grafii (s. 225–252), która uwzględnia podział na części książki, a tak-
że osobno opisuje źródła związane z omawianymi kaznodziejami.
W Aneksie (s. 253–270) autor analizuje, jak to nazywa Kazanie z kre-
mówkami. Określenie kazanie jest tutaj przyjęte dość dowolnie, co
także charakteryzuje pewną „literacką” dowolność w kontekście prze-
powiadania. Owo Kazanie z kremówkami to słynne i pozostające
w pamięci Polaków, a może już nadużywane spotkanie Jana Pawła II
w dniu 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach. Książka zawiera także
Indeks osobowy (s. 271–278), co podnosi walor publikacji oraz
Streszczenie (s. 279–280) w języku angielskim. W tym języku
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umieszczono także Spis treści (s. 281–283). Okładka książki wydaje
się podnosić jej walory, umieszczona na pierwszej stronie ambona
zachęca do spojrzenia na zawartość pracy. Dociekliwy czytelnik nie
znajdzie jednak adnotacji, gdzie ta ambona się znajduje, choć może
się domyślać, albo podjąć chwalebny trud poszukiwań.

Praca ks. Jerzego Sikory w jakimś stopniu odpowiada wymo-
gom chwili, bowiem z jednej strony głoszenia słowa nie identyfikuje
się często z kulturą i literaturą, z drugiej zaś istnieje niebezpieczeń-
stwo patrzenia na przepowiadanie jedynie pod kątem literackim. Do-
konany podział daje podstawy do zapoznania się z założeniami pos-
ługi kaznodziejskiej, a równocześnie wydobywa i niejako oświetla to
co już znane, a może jeszcze nie zauważone. Książkę można polecić
tak studentom teologii, jak i kaznodziejom, nie zwiodą się także ci
wszyscy, którzy odkrywają piękno literatury, a także piękno żywego
słowa.

ks. Jerzy Swędrowski
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KS. KAZIMIERZ PANUŚ, Wielcy mówcy Kościoła
w Polsce, Wydawnictwo Unum, Kraków 2005,
ss. 502.

Dzieje świata opisuje się historiami ludzi wielkich, którym po-
kolenia im współczesne przypisywały zasługi i dzieła mające prze-
trwać wieki. Owszem bywają sytuacje, kiedy wielkość człowieka
zostanie doceniona dopiero po latach, kiedy owoce pracy i postaw
przetrwały i rozwijają się dla dobra społeczności. Historia jako na-
uczycielka życia weryfikuje nierzadko subiektywne oceny i staje się
sędzią nie mającą względu na osoby. Wielkość człowieka dotyka
obiektywnej rzeczywistości, której nie da się zamazać doraźnymi po-
trzebami, czy wymogami ideologii.

W dynamice życia Kościoła wielkość człowieka ocenia się po-
przez pryzmat świętości. Ona jest wykładnią i ostatecznym wskaza-
niem, na ile człowiek, jako najdoskonalsze stworzenie Boga, upo-
dobnił się do swego Stwórcy. Ta dążność do wielkości i świętości
dokonuje się poprzez słuchanie słowa Bożego oraz praktyczną re-
alizację wskazań Dobrej Nowiny, odczytywanej wiernie przez Koś-
ciół. Odkrywanie prawdy nauki Bożej jest wielkim dziełem, w któ-
rym głosiciel i słuchacz pochylają się nad objawiona prawdą i we
wspólnocie odczytują jej treść i aplikują do swej codzienności.

Przez 2000 lat Kościół nieustannie odczytuje i przekazuje orę-
dzie zbawienia ludziom wszystkich czasów i pokoleń. W tym odczy-
tywaniu w sposób znakomity połączono odkrywanie prawdy zbawie-
nia z całym dorobkiem kultury śródziemnomorskiej, czyniąc ją na-
rzędziem skutecznego przekazu. Już starożytni odkrywając sztukę sło-
wa mówili o mówcy: Orator est vir bonus dicendi peritus. Intuicyjnie
wyczuwając potrzebę prawości w przekazie słowa dali starożytni po-
moc w kształtowaniu głosicieli słowa Bożego, którzy mądrze korzys-
tając z doświadczeń przodków mogli odkrywać zasady i normy ko-
munikacji międzyludzkiej.

Ks. prof. Kazimierz Panuś – prorektor Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie podejmuje od lat trud zgłębiania kazno-
dziejstwa Kościoła powszechnego oraz Kościoła w Polsce. W 2005 r.
ukazała się nakładem wydawnictwa UNUM w Krakowie publikacja:
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Wielcy mówcy Kościoła w Polsce. Autor na kartach swojego dzieła
scharakteryzował sylwetki 25 mówców kościelnych na przestrzeni
tysiącletnich dziejów Kościoła w Polsce. Pracę inauguruje Wstęp
(s. 5–7), w którym zwraca się uwagę na doniosłą rolę kaznodziejstwa
w kształtowaniu kultury ojczystej. Bogactwo form i treści nie tylko
rysowały charakter poszczególnych epok, ale przybliżały postacie,
których wpływ na współczesność weryfikuje się w zakorzenieniu
postaw religijnych w życiu religijnym, społecznym, czy narodowym.

Opis poszczególnych postaci został pomyślany w sposób, któ-
ry ma przybliżyć znajomość z poszczególnymi mówcami. Z tego
względu autor publikuje na początku każdego opisu sylwetkę kazno-
dziei. W zależności od epoki jest to figura, płaskorzeźba, lub obraz.
Czas od kiedy dostępna jest fotografia pozostawia wierne ukazanie
kaznodziei. Zresztą wyobrażenia artystycznie nie wyczerpują się
w reporterskiej i fotograficznej dokładności, ale w wyrażeniu cech
i elementów charakterystycznych osoby, która żyje w konkretnych
uwarunkowaniach. Ks. Panuś rozpoczyna „fascynującą przygodę”
(s. 6), jak określa odkrywanie procesu rozrastania się i wkorzeniania
się Ewangelii na ziemi polskiej od Peregryna z Opola OP (s. 9–22).
Tytuł Autor pierwszego zbioru kazań ujawnia według jakiego klucza
dokonany został wybór omawianej postaci. Część pracy o dominika-
ninie z Opola została podzielona na kilka podpunktów, które uw-
zględniają historię życia: Dominikanin raciborski (s. 11–12), Orga-
nizator klasztoru dominikanek i wizytator papieski (s. 13–14) i inne.
Późniejsze podpunkty wprowadzają w warsztat kaznodziejski: Autor
sermones de tempore et de sannctis (s. 14–15), czy Egzempla w ka-
zaniach Peregryna (s. 17–18). Niezwykle cennym składnikiem przed-
łożenia są kazania, czy homilie wygłoszone przez poszczególnych
mówców. Ks. Panuś przywołuje z twórczości Peregryna z Opola Ka-
zanie na uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika (s. 19–21).
Zasadniczo każdy z mówców został przedstawiony w wymieniony
wyżej sposób. Po historii życia następuje przybliżenie dzieła kazno-
dziejskiego oraz przykładowa mowa; ta ostatnia niejednokrotnie daje
lepsze wyobrażeni o postaci niż przywołany artystyczny, lub foto-
graficzny obraz osoby.
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Począwszy od Peregryna z Opola autor daje szansę spotkania
się z ks. Stanisławem ze Skarbimierza, ks. Stanisławem Soko-
łowskim, Piotrem Skargą SJ, Fabianem Birkowskim OP, Tomaszem
Młodzianowskim SJ, Andrzejem Kochanowskim OCD, Franciszkiem
Rychłowskim OFM, Samuelem Wysockim SchP, Sebastianem Fa-
bianem Lachowskim SJ, bp. Michałem Franciszkiem Karpowiczem,
abp. Janem Pawłem Woroniczem, Karolem Antoniewiczem SJ, Hie-
ronimem Kajsiejewiczem CR, św. bp. Józefem Sebastianem Pelcza-
rem, ks. Władysławem Longinem Chotkowskim, abp. Józefem Teo-
filem Teodorowiczem, abp. Antonim Szlagowskim, kard. Stefanem
Wyszyńskim, bp. Janem Pietraszką, ks. Julianem Michalcem, abp. Je-
rzym Karolem Ablewiczem, ks. Janem Zieją, Tadeuszem Olszań-
skim, aż po Ojca świętego Jana Pawła II. (s. 11–460). Przywołane
nazwiska wskazują na umiejętny dobór postaci, które w sposób za-
sadniczy wycisnęły piętno na epoce w której żyli oraz są przedstawi-
cielami niosącymi rys i specyfikę określonego momentu dziejów.
Wielcy mówcy ukazani przez ks. Panusia ujawniają wielką skarbnicę
darów i charyzmatów, którymi charakteryzował się przez stulecia
Kościół w Polsce. Kapłani diecezjalni i zakonni, biskupi i arcybis-
kupi oraz święci, jak choćby przywołany św. Józef Sebastian Pelczar
swym dorobkiem i postawami rysują dzieło odkrywania słowa Bo-
żego w niezmiernie dynamicznych uwarunkowaniach. Przecież rene-
sansowy Piotr Skarga SJ, czy barokowy Fabian Birkowski OP są wy-
razicielami niezwykle intensywnych trendów i idei właściwych cza-
sowi. Zmienne koleje dziejów odciskają się w kaznodziejstwie, któ-
remu nie jest obca troska o Ojczyznę i nawoływanie do odpowie-
dzialności za nią. Jak wiele wnosi odczytanie atmosfery dziejów Koś-
cioła w epoce Soboru Trydenckiego, czy odpowiedzialność za rozer-
waną między zaborców Rzeczpospolitą.

Historia jest nauczycielką życia, ale czas współczesny jest każ-
demu najbliższy, on w nim żyje i podejmuje trud odpowiedzi na nur-
tujące go pytania. Z tej racji dobrze, iż autor poświęcił wiele miejsca
kaznodziejom współczesnym począwszy od kard. Stefana Wyszyń-
skiego, po Ojca świętego Jana Pawła II. Znaleźli się tutaj kazno-
dzieje, którzy przez teorię i praktykę kształtowali współczesnych.
Jest tutaj ks. Jan Zieja Kaznodzieja radykalizmu ewangelicznego, czy
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Tadeusz Olszański CM Promotor przepowiadania homilijnego. Od-
kryty na nowo w Soborze Watykańskim II nurt nauczania kerygma-
tycznego został zaprezentowany postaciami mówców dwudziestego
wieku. To nauczanie pozwala aktualizować słowo Boże w ramach
sprawowanej liturgii. Dowartościowanie słowa i liturgii pozwala
przybliżyć się ku odkryciu tajemnicy obecności Boga w Jego Koś-
ciele i sakramentach. Szczególnie ważne okazało się przybliżenie
postaci dwudziestego wieku, spośród których aż trzech wielkich
mówców już są Sługami Bożymi. Zatem wielkość realizuje się
w świętości, a słowo Boże działa dzisiaj ze swą skutecznością.

W Zakończeniu (s. 461–462) autor zapowiada publikację pos-
taci wielkich kaznodziejów Krakowa. Sam wywodząc się z tego śro-
dowiska spłaca niejako swój dług wdzięczności za dziedzictwo, które
staje się jego udziałem. W zakończeniu podkreślono, iż kaznodzieja
jest sługą Słowa, jest to niezmiernie istotne spostrzeżenie w kon-
tekście współczesnego nauczania kerygmatycznego. Na stronach
463–478 umieszczono Wskazówki bibliograficzne. Podział został
pomyślany w sposób umożliwiający łatwe dotarcie do publikacji
o omawianych postaciach. Po nazwisku poszczególnych mówców
znalazły się odnośniki do tekstów o prezentowanych mówcach.
Książkę wieńczy Spis treści (s. 479–501), który zawiera spis nie do
końca oddający bogactwo zawarte w publikacji. Przy poszczegól-
nych mówcach znalazły się tytuły, które często w sposób oryginalny
oddają charakterystykę postaci, jak chociażby: Ksiądz Władysław
Longin Chotkowski (1843–1926) Kaznodzieja wielkich pożegnań.
Zabrakło jednak podtytułów, które wyznaczają tok poszukiwań au-
tora oraz propozycje dla czytelnika, który oczekuje klarownych
wskazówek w poruszaniu się w prezentowanym tekście.

Praca ks. Panusia od strony treści, jak i wartości edytorskich,
wpisuje się bardzo pozytywnie we współczesną refleksję homile-
tyczną. Może stać się cenną pomocą dla wykładowców i studentów
homiletyki w seminariach duchownych, ale nie tylko. Interesująco
ujęte treści zachęcają do zainteresowania się publikacją każdego kto
jest zainteresowany zgłębianiem historii Ojczyzny i Kościoła. Poka-
zanie historii kaznodziejstwa polskiego w perspektywie wielkich
mówców pozwala czytelnikowi na przybliżenie się do omawianych
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postaci, a w konsekwencji zgłębianie treści, które mogą twórczo wpi-
sać się w kształtowanie teraźniejszości.

ks. Jerzy Swędrowski
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