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WPROWADZENIE

W historii ukazywania się „Warszawskich Studiów Pasto-
ralnych” od czternastego numeru zaczyna się nowy etap: cza-
sopismo będzie ukazywać się jak dotychczas w polskojęzycz-
nej wersji drukowanej, ale jednocześnie będzie publikowana 
anglojęzyczna wersja internetowa. Nasze czasopismo będzie 
zatem miało dwie wersje: polską i angielską, które stanowią 
dwa „oblicza” tego samego czasopisma. Na stronie interneto-
wej „Warszawskich Studiów Pastoralnych” (www.warszaw-
skiestudiapastoralne.pl)  znajduje się szczegółowy opis nowej 
wersji czasopisma. 

Profi l „Warszawskich Studiów Pastoralnych” nie ulega zmia-
nie: ma to  być naukowe forum publikujące najnowsze osiągnięcia 
teologii praktycznej. Teologia pastoralna, albo praktyczna (obie 
nazwy są uprawnione), jest nauką teologiczną, ale badania teolo-
gicznopastoralne mają charakter interdyscyplinarny. Dlatego też 
na łamach czasopisma będą publikowane artykuły teologiczne, 
ale też prace badawcze z zakresu szeroko pojętej tematyki reli-
gijnej, humanistycznej i społecznej. Także prace z obszaru nauk 
ścisłych, przyrodniczych, technicznych i medycznych, a także 
nauk o sztuce, jeśli będą dotykać życia i działalności członków 
wspólnoty kościelnej, będą publikowane w naszym czasopiśmie. 
To szerokie spektrum tematyczne stwarza możliwości publiko-
wania specjalistom z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, 
do których kieruję zaproszenie do współpracy. 
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Charakter interdyscyplinarny „Warszawskich Studiów Pa-
storalnych” potwierdza zawartość tego numeru. Artykuły zo-
stały zgrupowane w dwóch częściach. Pierwsza część zawiera 
publikacje dotyczące praktyki kościelnej, a druga ukazuje róż-
ne aspekty zastosowania teologii w praktyce. 

Numer czternasty „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 
ma charakter eksperymentalny. Dlatego jesteśmy przygotowani 
na wprowadzanie dalszych zmian, ulepszeń i sugestii dotyczą-
cych zarówno merytorycznych założeń publikacji, jak i formy 
ukazywania się czasopisma. Za wszelkie uwagi kierowane pod 
adresem naszego czasopisma (e-mail: erobek@poczta.onet.pl) 
z góry dziękuję. 

ks. Edmund Robek SAC
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WERTYKALNY WYMIAR NIEDZIELI

KS. KRZYSZTOF FILIPOWICZ*

WERTYKALNY WYMIAR NIEDZIELI
THE VERTICAL NATURE OF SUNDAY

Niedziela jest najstarszym i najbardziej oryginalnym świętem 
chrześcijaństwa. Jej sens należy zatem cały czas sobie uświada-
miać i – co chyba wydaje się jeszcze ważniejsze – nieustannie 
pogłębiać. Wydaje się to aktualne teraz, kiedy zauważa się postę-
pujący „kryzys święta”. Łatwo dające  się uchwycić społeczne 
zjawiska jak: sekularyzacja, komercjalizacja, czy mechanizacja 
pracy odcisnęły swe negatywne piętno w doświadczaniu święta, 
w tym też w rozumianej w chrześcijański sposób niedzieli.1 Jeżeli 

* Ks. Krzysztof Filipowicz, (ur. 1972 r.), od 1997 r. prezbiter diecezji 
Warszawsko–Praskiej. W 1998r. uzyskał na PWT w Warszawie licencjat 
z teologii pastoralnej, a w 2005r. doktorat z teologii, specjalizacja liturgika na 
UKSW. Od 2009r. adiunkt Katedry Historii Liturgii Wydziału Teologicznego 
UKSW. W pracy naukowej zajmuje się zwłaszcza rolą słowa i mistagogią 
w liturgii.

 1 Konsekwencją zachodzących zmian społeczno–gospodarczych było 
postawienie pytania: Czy współczesny człowiek zdolny jest do świętowania? 
Pytanie to padło w zmodyfi kowanej formie na III Kongresie Liturgicznym 
w Moguncji: Czy współczesny człowiek zdolny jest do przeżywania liturgii? 
Znany liturgista, ks. B. Nadolski zauważa, że w pytaniu tym jest pewna logi-
ka, gdyż skoro święto znajduje swój szczyt w celebracji liturgicznej, to nie-
zdolność do przeżywania liturgii oznaczałaby niezdolność do świętowania. 
Zob. B. Nadolski, Pochwała święta, Pallottinum, Poznań 1997, s. 6 – 7. Zga-
dzając się z powyższą „logiką” cenionego liturgisty, należy jednak zauważyć, 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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mamy do czynienia dziś z kryzysem święta, to być może u jego 
podłoża leży fakt zagubienia tego, najważniejszego ze wszyst-
kich aspektów, wertykalnego właśnie czy sakralnego wymiaru 
niedzieli – święta a w konsekwencji umiejętności świętowania. 
Niewrażliwość na sacrum przy pewnych niedostatkach wiary 
w połączeniu z postępującą dehumanizacją współczesnej cywi-
lizacji doprowadzają do specyfi cznego stanu w doświadczaniu 
niedzieli. Leopold Staff nazywał niedzielę świętem miejskiej 
melancholii. Pisał o niej, że jest morderczynią okrutną nadziei, 
obnażycielką pustki i stręczycielką nudy. A nawet żyjący wcze-
śniej od niego Juliusz Słowacki w bardzo charakterystyczny spo-
sób skarżył się w jednym z listów do matki: „Bo cóż ja będę robił 
dalej, zawsze i wiecznie nic nie robiąc. Życie moje jest ciągle 
trwającą niedzielą”.2 Niezależnie od tego, czy mamy problem 
z zagospodarowaniem wolnego czasu niedzielnego czy jego bra-
kiem, spowodowanym przez alienującą pracę i komercję, jeśli 
rzeczywiście współczesna cywilizacja coraz mocniej wytwarza 
antropologiczny model homo faber, w którym nie miejsca na 
homo festivus, to najważniejszych odpowiedzi na pytania o sens 
niedzieli – święta i praludzkiej zdolności świętowania należy 
szukać w jej wertykalnym, sakralnym charakterze i  umiejętno-
ści w przyjmowaniu tego bezcennego daru.

Fenomen niedzieli, jak każdego religijnego święta, będzie 
charakteryzować się wieloma wymiarami idei świętowania. 

że święto czy świętowanie ma znaczenie o wiele szersze niż sama celebracja 
liturgiczna, która, jak przyznaje ks. B. Nadolski, jest szczytem święta. Być 
może należałoby odwrócić „logiczność” powyższego stwierdzenia i zamienić 
na następujące: Współczesny człowiek, zatraciwszy zdolność świętowania, 
nie będzie umiał doświadczać misterium liturgii, choć zapewne obie te rze-
czywistości: celebracja liturgiczna i umiejętność świętowania wzajemnie na 
siebie oddziaływają.

2 Cyt. za B. Nadolski, Niedziela dniem Kościoła i człowieka, w: Niedzie-
la. VI Tydzień społeczny. 6 – 9. V. 1999r. Warszawa 1999, s. 65
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Jednak, jak to już zostało przypomniane, jest to najstarsze 
i oryginalne święto chrześcijańskie. Niezależnie od wpływów 
judaistycznego szabatu czy świąt starożytności pogańskiej, 
wertykalny charakter niedzieli chyba najbardziej spowodowa-
ny jest przez fakt, że Autorem tego dnia jest Jezus Chrystus. 
Trzeba podkreślić z całą mocą, że u źródeł niedzieli jak i każ-
dego chrześcijańskiego święta znajduje się działanie nie czło-
wieka, lecz to, co Bóg w Chrystusie uczynił i uobecnia mocą 
Ducha Świętego.3 

Związek niedzieli z liturgią jest organiczny. Boże działanie, 
czyli Misterium zrealizowane w Jezusie Chrystusie, zwłaszcza 
tajemnica paschalna, na którą całe życie i działalność Pana Je-
zusa była ukierunkowana, stało się wydarzeniem założyciel-
skim niedzieli i tak było rozumiane od początku. Uobecniająca 
to misterium liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, nie bez powodu 
nazywana Pamiątką Pana, wyrastając ze swego paschalnego 
źródła, antycypuje swe ostateczne przeznaczenie. W niedości-
gły sposób przypomina to nam soborowa Konstytucja o liturgii 
w artykule 8: „Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak 
uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście 
świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chry-
stus siedzi po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego 
przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami du-
chów nieba wyśpiewujemy Panu hymn chwały. W niej wspo-
minamy ze czcią świętych i spodziewamy się otrzymać jakąś 
cząstkę i wspólnotę z nimi. W niej oczekujemy Zbawiciela, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako Ten, który 
jest naszym życiem, a my z Nim razem pojawimy się w chwa-
le”. Liturgia ziemska zatem, mówi soborowa Konstytucja, 

3 Zob. S. Nagy, Sakralny charakter niedzieli, Communio, 2(1982) nr 3, 
s. 17 - 25
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związana jest z rzeczywistością tej ziemi, czyli też wszystki-
mi aspektami naszego tutaj horyzontalnego pielgrzymowania, 
ale zauważmy, że jej cel, a cel, zgodnie ze starą metafi zyczną 
zasadą określa istotę działania bytu, jest wybitnie wertykalny 
i całą swą mocą przyporządkowuje ideę niedzielnego święto-
wania temu świętu, które nie zna końca, bo jest rzeczywisto-
ścią nieba.

Możemy zatem powiedzieć, że niedziela jest rzeczywisto-
ścią nieba, jest dniem Pana. Jej boski rodowód dostatecznie 
potwierdza Nowy Testament. Wszystkie Ewangelie zgod-
nie stwierdzają, że Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia 
po szabacie” czy „pierwszego dnia tygodnia”, który to ty-
dzień u Żydów kończył się szabatem (Mt 28, 1; Mk 16, 2.9; 
Łk 24, 1; J 20, 1) Co więcej, Ewangelia Janowa stwierdza, 
że Jezus Chrystus ukazywał się zebranym uczniom pierw-
szego dnia po szabacie w dzień swego zmartwychwstania 
(J 20, 19), a także ósmego dnia, czyli po tygodniu od zmar-
twychwstania, gdzie mamy opisaną historię z apostołem To-
maszem (J 20, 19 - 29). Wzruszająca opowieść o uczniach 
udających się do Emaus, zdaniem ewangelisty Łukasza, od-
bywa się również tego samego dnia co zmartwychwstanie 
(Łk 24, 13). I w końcu największy owoc zmartwychwstania – 
zesłanie Ducha Świętego, które dokonało się pięćdziesiąt dni 
później, przypadło, zdaniem św. Łukasza, znowu pierwszego 
dnia po szabacie. Wszystko to ma fundamentalne znaczenie! 
Zmartwychwstanie, następnie epifanie Zmartwychwstałe-
go i dar Ducha Świętego, czyli trzy podstawowe wydarze-
nia eschatyczne, mają miejsce pierwszego dnia tygodnia, 
a nie w dniu szabatu czy kiedy indziej! Pierwotne środo-
wisko chrześcijańskie, akceptując kalendarz żydowski, ze 
względu na rangę wspomnianych wyżej wydarzeń, przypisa-
ło pierwszemu dniu po szabacie znaczenie wyjątkowe. Dzień 
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ten nie mógł otrzymać innego miana, jak dzień Pana właśnie 
i jako taki stał się celebracją misterium paschalnego. Dlatego 
też zawołanie Psalmisty: „Oto dzień, który Pan uczynił” (Ps 
118, 24), jak przypomina Jan Paweł II w Liście apostolskim 
Dies Domini, okazało się bardzo prorocze i znalazło w nie-
dzieli swą najpełniejszą wymowę.

Nowy Testament ukazuje również, że określenie „pierw-
szy dzień tygodnia” łączy się z ważnymi dla chrześcijan 
czynnościami. Nie bez znaczenia jest fakt, że epifanie Zmar-
twychwstałego odbywają się w atmosferze posiłku, który On 
spożywał z uczniami. Przy łamaniu chleba Jezus daje się po-
znać dwóm uczniom w Emaus (Łk 24, 30 – 35) O posiłku ze 
wspólnotą uczniów pierwszego dnia po szabacie św. Łukasz 
wspomina także w innym miejscu: 24. rozdziale, wersy: 41 
– 43. Według czasowej rytmiki, zastosowanej przez Ewan-
gelistę, poświadczonej na początku Dziejów Apostolskich, 
w ciągu czterdziestu dni między Zmartwychwstaniem 
a Wniebowstąpieniem, Chrystus ukazuje się uczniom i jada 
z nimi (Dz 1, 3 – 4). Ewangelista Jan opowiada o Zmar-
twychwstałym, który, ukazując się uczniom nad Jeziorem 
Tyberiadzkim, zaprasza ich do jedzenia (J 21, 9 – 14). Są 
to ewidentne aluzje do Eucharystii. Jednoznacznie wynika z 
tego, że niedzielna celebracja Eucharystii chce być kontynu-
acją wielkanocnego posiłku Pana ze swoimi uczniami. Inny-
mi słowy, chodzi o związek wydarzeń paschalnych w całej 
pełni, jaki charakteryzuje pierwszy dzień tygodnia, z życiem 
eucharystycznym i czynnościami o wielkim znaczeniu dla 
wspólnot chrześcijańskich. Św. Paweł w 1 Kor 16, 2 pro-
si, by co tydzień, w pierwszy dzień tygodnia, każdy odłożył 
coś na rzecz świętych, czyli chodzi o pieniężną zbiórkę, któ-
rą św. Paweł mógłby wspomóc biedniejsze wspólnoty. Św. 
Łukasz, opisując działalność Apostoła Narodów, wzmianku-
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je, że pierwszy dzień tygodnia jawi się jako dzień zebrania 
wspólnoty na łamaniu chleba i słuchaniu nauk. Nadmienić 
trzeba, że określenie niedzieli czy Eucharystii jako „łamanie 
chleba” zdradza wyraźnie wpływy żydowskie, jakkolwiek 
łamanie chleba jest czynnością charakterystyczną dla pierw-
szego dnia tygodnia.4 

Określenie niedzieli jako „pierwszego dnia tygodnia” po-
zostaje pod wpływem kalendarza żydowskiego, a szczegól-
nie cotygodniowego obchodzenia dnia szabatu. Tydzień he-
brajski ułożony był podług szabatu, swojego ostatniego dnia, 
a pozostałe dni były nazywane kolejno: pierwszy, drugi, trze-
ci, czwarty dzień po szabacie, za wyjątkiem piątku, który 
nazywał się przygotowaniem lub – przetłumaczyć by można 
było – „przedsobociem”. Uważa się, że pierwsi chrześcijanie, 
zwłaszcza na terenie Palestyny lub pochodzący z judaizmu, 
zachowują w takim kontekście instytucję szabatu z jednej 
strony ale odczuwają także potrzebę sprawowania po szabacie 
pamiątki Zmartwychwstania Chrystusa i gromadzenia się na 
posiłek zwany „łamaniem chleba”, czyli Eucharystią. Ma ona 
najprawdopodobniej miejsce w szabatowy wieczór, będący 
według żydowskiej rachuby początkiem dnia Pańskiego lub 
o poranku.5 Trzeba też przyznać, że bardzo szybko święto-
wanie dnia Pańskiego, nawet w pewnej opozycji do szabatu, 
stało się wyrazem sprawdzianu autentycznego ducha chrze-
ścijańskiego. Już w II w. św. Ignacy Antiocheński domaga 
się w Liście do Magnezjan obchodzenia nie szabatu a dnia 

4 Zob. Bianchi, Niedziela. Dzień Pana – dzień człowieka, tł. z wł. W. Ba-
bicz, Wyd. „W drodze”, Poznań 1998, s. 103 – 107. Por. J. Miazek, Msza 
święta pierwszych chrześcijan, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan, (red.) 
M. Starowieyski, Kraków 1997, s. 27 – 32 

5 Zob. E. Bianchi, Niedziela. Dzień Pana – dzień człowieka, dz. cyt., 
s. 106 – 107 
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Pańskiego, dnia, w którym, stwierdza, powstało nasze życie 
przez niego i przez Jego śmierć. (9, 1)6

W kontekście judaizmu spotykamy się jeszcze z innym 
określeniem niedzieli, a mianowicie wyrażeniem „dnia trze-
ciego”. Również i ta nazwa nacechowana jest mocnym aspek-
tem wertykalnym, odsyłającym świętowanie niedzieli przede 
wszystkim w sferę działania boskiego. Otóż nie bez znaczenia 
był fakt, że podczas swojej publicznej działalności Pan Jezus 
zapowiadał ów „trzeci dzień” jak dzień swego zmartwychwsta-
nia: „I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wy-
cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów 
i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 
zmartwychwstanie”. (Mk 8, 31) Już w Starym Testamencie 
spotykamy się użyciem zwrotu „trzeciego dnia” na oznaczenie 
rychłej interwencji zbawczej Boga i samego wydarzenia zba-
wienia. Należą do tej kategorii takie wydarzenia jak: wybawie-
nie Izaaka (Rdz 22, 4), ocalenie synów Jakuba dzięki Józefowi 
(Rdz 42, 18), objawianie Prawa na górze Synaj (Wj 19, 16), 
uwolnienie Jonasza z wnętrza ryby (Jon 2, 1), powrót deporto-
wanych z Babilonii (Ezd 8, 15.32), wybawienie Izraela dzięki 
Esterze (Est 5, 1) i w końcu tekst o szczególnej doniosłości, 
mianowicie, trzeciego dnia ma nastąpić zmartwychwstanie 
umarłych wg Oz 6, 2. Nowy Testament 15 razy wyrażenie 
„trzeciego dnia” odnosi do zmartwychwstania Jezusa (Mt 16, 
21; 17, 23; 20, 19; 27, 63-64; Mk 8, 31; 9,31; 10, 34; Łk 9, 22; 
18, 33; 24, 7.21.46; Dz 10, 40; 1 Kor 15, 4) Warto przypomnieć, 
że Pan Jezus został pogrzebany w dniu przygotowania do sza-
batu, czyli jego wigilię, i zmartwychwstał pierwszego dnia po 
szabacie, czyli, zgodnie z żydowskim zwyczajem liczenia za 
cały dzień także jego fragmentu, zmartwychwstanie nastąpiło 

6 Zob. P. Grelot, Dzień Pański, Communio, 2(1982) nr 3, s. 3 – 16 
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trzeciego dnia. Tak więc bliskość szabatu i wpływ żydowskie-
go kalendarza odcisnęły swe piętno na wczesne kształtowanie 
się i doświadczanie chrześcijańskiej niedzieli. Jednak, co pod-
kreślają znawcy przedmiotu, idea niedzieli jako zwyczajnego 
przedłużenia szabatu jest niewystarczająca. Ojciec Święty Jan 
Paweł II, snując refl eksję o niedzieli w odniesieniu do szabatu, 
przytacza niezwykle ważne świadectwo swego poprzednika, 
papieża Grzegorza Wielkiego: Dla nas prawdziwym szabatem 
jest osoba naszego Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. (Dies Domini 18) Niedziela jako dzień zmartwychwsta-
nia otrzymała nową i wyjątkową treść. To właśnie zmartwych-
wstanie czyni z niej dzień pierwszy ze wszystkich dni, który 
swoim światłem oświeca wszystkie pozostałe. Doświadczenie 
paschalnego misterium zostało dopiero później wzbogacone 
o refl eksję nad dziełem stworzenia. W pierwszym dniu, czy-
tamy w Rdz 1, 3 – 5, Bóg stworzył światło. W sposób niejako 
naturalny niedziela jako dzień pierwszy staje się pamiątką dnia 
pierwszego, kiedy to stworzona została światłość. Albo – inny-
mi słowy, pierwszy dzień stworzenia stał się typicznym dniem 
pierwszego dnia tygodnia chrześcijańskiego, w którym światło 
Chrystusa zwycięża ciemności i inauguruje nowe stworzenie 
w Chrystusie.7 

Myśl tę z upodobaniem podejmie Kościół pierwszych wie-
ków. Jako uzasadnienie niedzielnego gromadzenia się chrze-
ścijan Justyn w I Apologii podaje właśnie ów pierwszy dzień, 
w którym Bóg pokonał ciemności i materię i tego samego dnia 
powstał z martwych. (LXVII, 7) Zestawienie stworzenia i zmar-
twychwstania, czyli pierwszego i nowego stworzenia, wzbogaca 
w zasadniczy sposób wymiar paschalny, którego nośnikiem jest 
niedziela. Trafnie ujmuje to z uwzględnieniem sakralnego wy-

7 Zob. E. Bianchi, dz. cyt., s. 109, 134.
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miary niedzieli św. Ambroży: „Jako pierwszy dzień stworzenia, 
dzień ten jest już uprzywilejowany, jednak swój charakter sakral-
ny zawdzięcza przede wszystkim zmartwychwstaniu Chrystusa”. 
(Enarr. In Ps. LXVII) Papież Leon I Wielki do najważniejszych 
wydarzeń historii zbawienia dokonanych w niedzielę, zalicza 
obok wydarzeń paschalnych także stworzenie świata. Teologia 
niedzieli jako dnia pierwszego stworzenia i nowego stworzenia 
w dniu zmartwychwstania w interesującym nas aspekcie wer-
tykalnym jeszcze pełniej została uchwycona przez Euzebiusza 
Aleksandryjskiego: „W tym dniu Pan dał początek wszelkiemu 
stworzeniu na świecie i tego samego dnia obdarował świat pry-
micjami zmartwychwstania; chciał też, by tego dnia celebrowane 
były święte misteria. Taki dzień jest dla nas źródłem wszelkiego 
błogosławieństwa, początkiem stworzenia świata, początkiem 
zmartwychwstania, początkiem tygodnia”. (Sermo XVI, 1) 

Chrystocentrycznie rozumiana niedziela, którą w sposób 
właściwy celebrować możemy w Eucharystii, ukazuje jedność 
dzieła stworzenia i odkupienia. Wydarzenie paschalne posia-
da w niej wymiar kosmiczny i uniwersalny. Być może na tak 
ukształtowane rozumienie niedzieli we wczesnych wiekach 
miał wpływ jeden z bardziej teologicznie nośnych tekstów 
św. Pawła o Chrystusie obrazie Boga, w którym, przez którego 
i dla którego wszystko zostało stworzone i ostatecznie przez 
którego wszystko zostało pojednane. (Kol 1, 15 – 20) Odku-
pienie ma swoje odniesienie do planu stwórczego jako jedna 
boska ekonomia przebóstwienia wszystkiego w Chrystusie. 
W sposób chyba maksymalnie zwięzły ujmuje to oracja Wi-
gilii Paschalnej, odczytywana po proklamacji tekstu o stwo-
rzeniu: „Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka 
i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw, abyśmy 
siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osią-
gnięcie wiecznej radości”.



16

KS. KRZYSZTOF FILIPOWICZ

W sposób niejako oczywisty przy rozumieniu niedzieli 
w aspekcie stworzenia jawi się idea świętowania jako udziału 
w odpoczynku Stwórcy. Ta antropomorfi czna wizja nie może 
być, zauważa w Dies Domini Jan Paweł II, rozumiana jako 
powierzchowny tylko brak działania. Na marginesie należy 
nadmienić, że taka jest wymowa polskiego słowa „niedziela”. 
Pan Jezus, mówiąc o nakazie świętowania szabatu, wypowiada 
wysoce charakterystyczne: „Ojciec mój działa aż do tej chwili 
i Ja działam” (J 5, 17) Papież wyjaśnia, że akt stwórczy, będąc 
fundamentem świata, odbywa się nieustannie. Odpoczynek zaś 
w dniu siódmym podkreśla doskonałość boskiego dzieła i peł-
ne radosnej kontemplacji zatrzymanie się nad wszystkim tym, 
co było bardzo dobre. Jest to spojrzenie, które nie zwraca się 
ku następnym dziełom, lecz pozwala zachwycić pięknem tego, 
co zostało dokonane, a w ostateczności kieruje się do dzieła 
końcowego – człowieka. W tak pojmowanym niedzielnym od-
poczynku jest – rzecz jasna – coś z charakteru oblubieńcze-
go, którym cechuje się relacja, jaką Bóg pragnie nawiązać ze 
stworzeniem, która to następnie nabierze rozmachu w zawarciu 
synaickiego Przymierza z jakże charakterystycznym przykaza-
niem: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” i która wreszcie 
dopełni swego przeznaczenia w Jezusie Chrystusie. (nr 11)

Z określeniem niedzieli ipssisima verba jako dnia Pańskiego 
spotykamy się w Ap 1, 10: Św. Jan pisze: „Doznałem zachwy-
cenia w dzień Pański” i dodać trzeba, że określenie to dość 
szybko przyjmuje się. Można dyskutować, czy chodzi tutaj 
o niedzielę czy też, zgodnie z nadrzędną dla Apokalipsy optyką 
eschatologiczną, chodzi o ingerencję Boga w dzieje ludzko-
ści, określaną mianem dnia Pana. Należy jednak zauważyć, że 
w oryginalnym określeniu dzień Pana – hemera kyriu – mamy 
użyty genetivus. Hemera Kyriu nigdy nie była używana na 
określenie niedzieli, a podkreślała interwencje Boga w histo-
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rię. W Septuagincie jest dniem Paruzji. Janowy zwrot „dzień 
Pański” oryginalnie brzmi kyriake hemera, czyli mamy tutaj 
użycie przymiotnika. Wybór przymiotnika kyriakos zamiast 
dopełniacza tou kyriou suponował inne znaczenie. Jeżeli Jan 
chciałby wskazać dzień sądu bez odniesienia do konkretnej 
niedzieli, zastosowałby hemera tou kyriou, systematycznie 
stosowane przez Septuagintę na określenie hebrajskiego jom 
Jhwh i stosowane przez Pawła na oznaczenie sądu ostateczne-
go: 1 Tes 5, 2; Kor 1, 8; 5, 5. Dodatkowym wyjaśnieniem może 
być inne użycie przymiotnika kyriakos w fragmencie 1Kor 11, 
20, gdzie określa on ucztę Pańską. Jednakowo brzmiące okre-
ślenie: kyriakos w literackiej szacie Nowego Testamentu jest 
nierozerwalnie związane z Eucharystią i niedzielą i jest świa-
dectwem czegoś więcej niż tylko literackich zabiegów.8 

Jednakże faktem jest, że bardzo szybko świętowanie nie-
dzieli zaczęło nabierać charakteru eschatycznego. Teologicznie 
jest to jak najbardziej zrozumiałe. Zachwycenie, którego Jan 
doznał w niedzielę, ukazuje Chrystusa jako Pana uniwersum, 
Sędziego żywych i umarłych, którego intronizacja dokonała 
się w zmartwychwstaniu i które jednocześnie jest początkiem 
czasów ostatecznych.9 (Ap 1, 5 -7; 18) Można zatem przyjąć, 
że dzień Pana oznacza Pamiątkę Paschy i Paruzję. Znalazło to 
również wyraz we wczesnych celebracjach eucharystycznych, 
gdzie używano charakterystycznej formuły: Maranatha i która 
to formuła była używana w pierwotnym Kościele jako nazwa 
zastrzeżona dla samej celebracji. Skoro w ów dzień zmartwych-
wstały Jezus objawił się uczniom i zasiadł z nimi do posiłku, 
to charakterystycznym elementem wczesnego świętowania 
niedzieli przez młode chrześcijańskie kościoły była wyrażana 

8 Zob. E. Bianchi, dz. cyt., s. 113 - 116
9 Zob. B. Nadolski, Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 

2010, s. 19 - 20
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w Eucharystii prośba Marana tha – przyjdź Panie, czyli objaw 
się nam podczas Wieczerzy Pańskiej – Eucharystii, na łamaniu 
chleba. Duchowa obecność Chrystusa w Kościele jest rękojmią 
Jego chwalebnego przyjścia na końcu czasów. Tak więc sta-
rożytna modlitwa Maranatha jest jednocześnie stwierdzeniem 
epifanii Zmartwychwstałego, gdyż możliwe jest tłumaczenie 
Maran-atha, czyli Pan przybył, jest wołaniem o Jego pojawie-
nie się podczas wieczerzy eucharystycznej oraz zapowiedzią 
ostatecznej Paruzji, która – dodajmy – także ma dokonać się 
w ramach mesjańskiej uczty.10

Pozostając w eschatycznym klimacie niedzieli, trzeba też 
zwrócić uwagę na jej inną specyfi czną, bardzo symboliczną 
nazwę, która w wysokim stopniu jest nośnikiem jej wertykal-
nego charakteru, a mianowicie określenie „dzień ósmy”. Nie-
dziela jest nie tylko pierwszym dniem a sobota w tym układzie 
siódmym, ale jako przedłużenie szabatu wprowadza w wiecz-
ność. Symbolika tego dnia mocno związana jest z sześcioma 
dniami stworzenia i siódmym dniem odpoczynku, które ucie-
leśniają czas ziemski. Dzień ósmy odpowiada zaś wieczności. 
Nieprzypadkowe jest tutaj znaczenie chrześcijańskiej oktawy, 
czyli święta, które otwiera na wieczność. Św. Augustyn w mo-
wie 260,1 użył nawet określenia „sakrament oktawy”. Okta-
wa nowo ochrzczonych jest jednym dniem Chrystusa, dniem 
niemającym zachodu. Ósemka w symbolice chrześcijańskiej 
wykazywała wyjątkowe związki z sakramentem paschalnym 
i wodą. Osiem osób weszło przed potopem do arki i osiem 
osób zostało ocalonych. Wznoszone na oktogonalnym planie 
baptysteria i ośmioboczne chrzcielnice symbolizowały wej-
ście w nowe życie o wiekuistej perspektywie. Równie nieprzy-

10 Zob. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn 
chrześcijańskich przed soborem nicejskim, tł. z franc. St. Basista,WAM, Kra-
ków2002, s. 389 – 390
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padkowe jest to, że artystyczny motyw ósemki, symbolizu-
jącej wieczność, wykorzystywany był w zdobieniu lichtarzy, 
w których umieszczano paschały.11 Odpowiadało to niedzieli, 
która tak mocno związana ze zmartwychwstaniem, przez to 
wydarzenie miała wprowadzać w wieczną szczęśliwość. Przy-
puszcza się, że po raz pierwszy wyrażenie „dzień ósmy” zo-
stało użyte w Liście Barnaby 15, 8 – 9, napisanym ok. 130 r. 
Autor, polemizując z Żydami wskazuje na niedzielę, jako dzień 
ósmy, stworzony przez Pana, w którym Chrystus przez swoje 
zmartwychwstanie, epifanie i wniebowstąpienie dał początek 
światu nowemu. Justyn w Dialogu z Trytonem (41, 4) pisał, 
że pierwszy dzień tygodnia, jeśli się go liczy po wszystkich 
dniach cyklu tygodniowego, jest dniem ósmym, nie przestając 
być jednocześnie pierwszym i przyznaje, że zawiera on pewne 
misterium. Dodajmy, że misterium w jakimś sensie oczywiste 
w świetle ewangelicznych przesłanek niedzieli. Wszak Jezus 
ukazał się uczniom także ósmego dnia od zmartwychwstania, 
co jest poświadczone w historii o Tomaszu apostole. 

Aspekt niedzieli jako dnia ósmego bardzo wyraźnie obec-
ny jest w rozważaniach Jana Pawła II: „Świętowanie niedzieli, 
dnia pierwszego i ósmego zarazem, wprowadza chrześcijani-
na na drogę ku życiu wiecznemu. (nr 26) W kolejne niedziele 
Kościół podąża bowiem drogą wiodącą  do ostatecznego dnia 
Pańskiego, do niedzieli, która się nigdy nie skończy”. (nr 37) 
Być może rozumienie niedzieli bez akcentowania wymiaru 
eschatycznego – „aż przyjdzie”, jest jedną z przyczyn kryzysu 
jej świętowania. Niedziela, rozumiana jako dzień ósmy, bardzo 
mocno podkreśla sakralny, wertykalny charakter i jako taka już 
na ziemi jest w myśl wspomnianej Konstytucji o liturgii, inau-

11 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, 
s. 48 – 50 
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guracyjnym udziałem w święcie będącym właściwą egzysten-
cją nieba.12 Dlatego też potrzebne jest, jak to ujmuje Jan Pa-
weł II, spojrzenie w tym aspekcie na niedzielę jako dzień obiet-
nicy i chrześcijańskiej nadziei. (Dies Domini nr 38)

Powstanie chrześcijańskiej niedzieli – dnia Pańskiego 
i daru Pana,  naznaczone było jej wertykalnym piętnem. Cha-
rakter ten chyba najpełniej zachowany jest w zgromadzeniu 
eucharystycznym, które  Jan Paweł II nazywa sercem niedzie-
li. „Jeżeli niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie tylko 
jako pamiątka wydarzenia z przeszłości, ale jako świętowanie 
żywej obecności Zmartwychwstałego pośród wierzących”. 
(Dies Domini 31) Jednakże, podkreśla Papież, aby twórczo 
doświadczyć tej obecności, uczniowie Chrystusa nie mogą 
poprzestawać na modlitwie indywidualnej ani wspominać 
Jego śmierci i zmartwychwstania tylko w swoim wnętrzu, w 
skrytości serca. Ta rzeczywistość realizuje się nie tylko w Eu-
charystii ale z niej niejako się wywodzi. Dlatego znamienny 
jest tytuł papieskiej encykliki: Ecclesia de Eucharistia vivit 
– Kościół żyje dzięki Eucharystii, chronologicznie powstałej 
po Liście apostolskim Dies Domini. W trzecim art. wspomnia-
nej encykliki Papież precyzuje wątki zawarte w Dies Domini: 
„Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego 
Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem 
tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego”. 
Innymi słowy to Ofi ara eucharystyczna, dodajmy, że niedziel-
na Eucharystia ma znaczenie tutaj wyjątkowe, tkwi w centrum 
procesu wzrastania Kościoła. Papież nie waha się powiedzieć 
wprost: „Istnieje związek przyczynowy pomiędzy Euchary-
stią a samym początkiem Kościoła”. (Ecclesia de Euchari-
stia 21).

12 Zob. B. Nadolski, dz. cyt., s. 21 – 23, 39 – 41 
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Związek Eucharystii z komunią kościelną jest na tyle istot-
ny, że zgromadzenie nadzwyczajne Synodu Biskupów w 1985 r. 
uznało «eklezjologię komunii» za centralną i podstawową ideę 
zawartą w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Zgodnie 
z tą optyką niedzielne zgromadzenie eucharystyczne rodzi 
wspólnotę i do niej wychowuje. Nie odbywa się to z pomi-
nięciem innych sakramentów czy form życia liturgicznego, ale 
objawia się jako ich źródło i szczyt, dzięki którym osiągamy 
doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się 
z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Zdaniem Papieża jedność ta staje się widoczna, kiedy chrześci-
janie gromadzą się we wspólnocie, gdyż uświadamiają sobie 
i świadczą wobec świata, że są ludem odkupionych, złożonym 
z ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu (Ap 5,9). 
(Dies Domini 31) Jednocześnie Jan Paweł II przypomina, że 
komunia kościelna zgromadzenia eucharystycznego jest ko-
munią z własnym biskupem i z Papieżem. Biskup jest bowiem 
trwałym i widzialnym fundamentem jedności w swoim Koście-
le partykularnym. Wypływa z tego eklezjalna zasada, którą na 
różne sposoby wyraża liturgia, a mianowicie, każda celebracja 
eucharystyczna dokonuje się nie tylko w jedności z własnym 
biskupem, ale także z Papieżem, z Kolegium Biskupów, z du-
chowieństwem i całym ludem. (Ecclesia de Eucharistia 39)

Oczywiście, rola Eucharystii w niedzielnym świętowaniu 
jest bezdyskusyjna, ale nie wyczerpuje ona wszystkich jej 
możliwości. Czymś naturalnym wydaje się przejście od zgro-
madzenia eucharystycznego do świętowania rodzinnego czy 
w gronie braterskim. Propozycje nadania takim formom charak-
teru wertykalnego znajdziemy w cytowanym liście Dies Domi-
ni. Jan Paweł II wskazuje na możliwości jakie daje niedzielna 
katecheza oraz celebrację Liturgii Godzin, zwłaszcza że mamy 
na gruncie polskim w tym zakresie pewne doświadczenia jak 
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chociażby uroczyste nieszpory. Skoro jednym z elementów sa-
crum jest doświadczenie inności, to liturgia uświęcania czasu 
spełnia tę rolę znakomicie, gdyż pozwala wyrwać się z ram 
ziemskiego chronosu, by zakosztować czasu innego – boskie-
go kairosu. Kolejną papieską propozycją nadania wolnemu 
czasowi sakralnego charakteru są pielgrzymki do sanktuariów. 
Wreszcie, zaleca Papież, wszystko, co pomaga chrześcijanom 
czynić to, co najdoskonalsze i najbardziej miłe Bogu, jest warte 
nie tylko uwagi ale i zastosowania w życiu. (DD 52) 

W świetle powyższych rozważań szczególnie cennym wy-
daje się być pewien papieski komentarz dotyczący niedzielnej 
celebracji eucharystycznej, komentarz cenny, gdyż nie tylko 
bardzo osobisty ale wręcz mistyczny: „Pięknie jest zatrzymać 
się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi 
(por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego 
Serca. (…)Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywa-
łem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę 
i wsparcie!” (Ecclesia de Eucharystia 25) Istotne wydają się 
tutaj owe: „siła, pociecha i wsparcie”, niezbędne do osobistego 
doświadczenia Eucharystii. Takie rozumienie jej i przeżywanie 
odnosi w sposób najbardziej egzystencjalny do Boga i pozosta-
je w ścisłym związku z innymi wymiarami sakralnymi. Czło-
wiek religijny w kontakcie z sacrum pragnie sycić się pełnią 
bytu Boga. Jeżeli boskie życie z całym jego bogactwem może 
stawać się już teraz naszym rzeczywistym udziałem, to nie 
może nie przemieniać człowieka od wewnątrz tak, jak czyni 
to łaska z naturą. I również w tym względzie należy zacytować 
bł. Jana Pawła II: „Na tym fundamencie rozwinęło się także 
bogate dziedzictwo sztuki. Nawiązując do chrześcijańskiej ta-
jemnicy, architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka bezpośred-
nio lub pośrednio znajdowały w Eucharystii motyw wielkiego 
natchnienia”. (Ecclesia de Eucharistia 49) Wertykalny charak-
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ter niedzieli sytuując nas w relacji do Boga, kształtuje nasze 
uczestnictwo we wspólnocie wierzących, by znaleźć w końcu 
swój wyraz w wytworach specyfi cznie ludzkich. Przypomina 
to lapidarne w swej wymowie stwierdzenie naszego wielkiego 
rodaka, że wiara bez przełożenia się na kulturę jest martwa.

Summary

Sunday is the fi rst, and, through that, the oldest and most 
original celebration of Christianity. In a richness of Sunday’s 
reality, fi rst and foremost comes it’s vertical layer, which situ-
ates the faithful before all possible perceptions of sacrum. It 
is easily understood if you take into account that Sunday was 
considered by Christians as the day the Lord made (Psalm 
118:24) and as such is a rememberance of the resurrection of 
Christ. Like the Paschal Mystery is the top of salvation, Sun-
day, mostly through the eucharistic celebration, is a summary 
of the whole history of salvation from the fi rst day of creation 
up until the anticipation of the „eighth day” in echatical reality. 
Inasmuch celebrating Sunday by Christians through the ages 
was fi lled with deep understanding of it’s sacred character, the 
modern man, under the pressure of a widely understood secu-
larization, loses ever more the most important sense of the idea 
of celebrating. The rediscovery of the vertical nature of Sunday 
returns the truth of man needing God, without whom he is not 
able to understand himself or fi nd himself in his surrounding 
world.
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KS. EDMUND ROBEK SAC*

KOŚCIÓŁ BUDUJE SIĘ 
NA EUCHARYSTII NIEDZIELNEJ

The Church builds herself on the Eucharist

Wielkie znaczenie dla Kościoła i jego członków ma sprawo-
wanie Eucharystii. Pierwsza chrześcijańska wspólnota, którą 
św. Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład 
dla wszystkich chrześcijan, umacniała się Eucharystią.1 Jest 

* Ks. dr hab. Edmund Robek SAC, prof. UKSW, wieloletni proboszcz 
parafi i św. Wincentego Pallottiego w Warszawie. W roku 2003 obronił pracę 
doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie (Trynitarne posłannictwo dzieła pielgrzymkowego Pallotynów do Ziemi 
Świętej. Studium dogmatyczno-pastoralne). Od 2004 r. jest wykładowcą na 
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i na Wydziale Teologicznym 
UKSW (Sekcja Teologii Pastoralnej) W 2007 obronił kolokwium habilita-
cyjne: Miłość zbawcza w kościele i świecie. na UKSW w Warszawie, za-
trudniony jako kierownik Katedrze Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji 
Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego. Od 2005 r. jest naczelnym 
redaktorem i członkiem  redakcji „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 
(kwartalnik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW). Jest autorem interne-
towej strony Sekcji Teologii  Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW 
http://www.stp.uksw.edu.pl/ Jest autorem kilku książek o tematyce pasto-
ralnej, kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu popularnych. Za dzia-
łalność charytatywną został odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta 
Stołecznego Warszawy”, wyróżniony nagrodą Fundacji „Zdążyć z pomo-
cą”, Medalem 350-lecia nadania Pradze praw miejskich. Srebrnym  i złotym 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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ona „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego”2 
i była od początku źródłem jedności uczniów Chrystusa. Z niej 
wypływała też troska o potrzebujących.3 Eucharystia jest źró-
dłem radości, prostoty serca i wzajemnej życzliwości. Dzięki 
eucharystycznej komunii pierwsi chrześcijanie mogli trwać 
jednomyślnie w świątyni i jednym sercem wielbić Boga,4 
a wszystko to było czytelnym świadectwem dla świata.5 
Miłość i jedność płynąca z Eucharystii jest uczestniczeniem 
w samej miłości Bożej. Na niej buduje się Kościół. Ona 
jest też warunkiem skuteczności jego zbawczego posłannic-
twa. 6 

Jedność Kościoła oparta na Eucharystii nie oznacza jednoli-
tości, ale jest połączeniem w organiczną całość uprawnionych 
odmienności. Jest to rzeczywistość wielu członków połączo-
nych w jednym Ciele Chrystusa.7 Dlatego Jan Paweł II na po-
czątku trzeciego tysiąclecia nawoływał, aby „Kościół pobudzał 
wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych do uświadomienia 
sobie obowiązku czynnego udziału w życiu kościelnym. Obok 
posługi kapłańskiej także inne posługi ustanowione lub po pro-
stu uznane – mogą się rozwijać z pożytkiem dla całej wspólno-
ty, zaspokajając jej wielorakie potrzeby: katechezy po aktywny 

krzyżem  zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

1 „Trwali oni (…) w łamaniu chleba i w modlitwach” (por. Dz 2,42).
2 KK 11. Św. Augustyn nazywa Eucharystię „więzią miłości” (In Evange-

lium Johannis tractatus, 26, 6, 13).
3 Por. Dz 2,45.
4 Por. Dz 2,46-47.
5 „Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawie-

nia” (Dz 2,47).
6 Jan Paweł II, Homilia podczas liturgii słowa, Warszawa-Praga 13 

VI, 3.
7 Por. 1Kor 12, 12.
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udział w liturgii, od wychowania młodzieży po różne formy 
działalności charytatywnej”.8 

Budowanie Kościoła w oparciu o kapłaństwo ochrzczo-
nych nie jest wolne od skutków ludzkiej ułomności. Od tego 
nie chroni również Eucharystia. W ciekawy sposób ukazuje to 
J.-L. Marion, który twierdzi, że „ochrzczony nie może i nie 
powinien działać inaczej jak tylko na mocy swego kapłaństwa, 
to znaczy mając na uwadze nawrócenie świata w sobie samym. 
Jego słowa i czyny nabierają wartości w miarę tegoż nawróce-
nia, wytyczając zarazem jego krzywą. Krzywa ta może wzno-
sić się, ale i opadać aż do zdrady włącznie. Skoro jednak żad-
ne niepowodzenie nie jest nieuleczalne, nigdy też pojedynczy 
błąd ochrzczonego nie narusza prawdy Chrystusa. Ukazuje je-
dynie (tymczasowe)  ograniczenia procesu nawrócenia. Błąd 
wiąże się z życiem chrześcijańskim równie nieuchronnie jak 
i grzech, nie bardziej jednak od tego ostatniego. Ochrzczony 
podlega błędowi, skoro nawraca w sobie samym cząstkę rze-
czywistości. Nie powinni go ganić za to ci, którzy – dobro-
wolnie lub nie - nie mają takiego samego odniesienia do rze-
czywistości. Albowiem rzeczywistość, przygodność zawiera 
w sobie błąd.9 Odniósł się również do tego Benedykt XVI, któ-
ry przemawiając do kapłanów w archikatedrze warszawskiej, 
powiedział: „Podczas Wielkiego Jubileuszu Jan Paweł II wie-
lokrotnie wzywał wiernych do pokuty za przeszłe niewierności. 
Wierzymy, że Kościół jest święty, ale są w nim ludzie grzeszni. 
Trzeba odrzucić chęć utożsamiania się jedynie z bezgrzeszny-
mi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swojej wspólnoty ludzi 
grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, umarł 

8 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 46.
9 J.-L. Marion, Godność człowieka świeckiego, Communio 1(1981)6, 

s. 102.
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i zmartwychwstał. Trzeba więc uczyć się szczerze przeżywać 
chrześcijańską pokutę. Praktykując ją, wyznajemy własne in-
dywidualne grzechy w łączności z innymi, wobec nich i wobec 
Boga”.10 Pokuta nie jest najistotniejszym wyrazem Eucharystii, 
ale to właśnie wspólnota zgromadzona na eucharystycznym 
dziękczynieniu umożliwia każdemu chrześcijaninowi pojedna-
nie się z Bogiem i z człowiekiem za sprawą zbawczej miłości 
Chrystusa. 

Eucharystia i miłość zbawcza

Eucharystia stanowi pasterską zasadę i punkt odniesienia 
całej misji zbawczej Kościoła. Sobór naucza, że „żadna (…) 
społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie 
ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucha-
rystii; od niej zatem trzeba zacząć wszelkie wychowanie do 
ducha wspólnoty”.11 Eucharystia jest źródłem jedności oraz 
najdoskonalszym wyrazem zjednoczenia wszystkich członków 
wspólnoty chrześcijańskiej i o to, żeby tak było powinni za-
dbać przede wszystkim kapłani służebni. Niestety, zdarza się 
czasem, że sprawowanie Eucharystii nie jest wyrazem jedno-
ści. Każdy uczestniczy w niej w izolacji od innych, nie zwra-
cając na nich uwagi. Z wielką miłością pasterską prezbiterzy 
powinni zatem przypominać wszystkim naukę św. Pawła: „Po-
nieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia-
ło. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”, który 
„jest udziałem w Ciele Chrystusa”.12 Świadomość tej jedności 

10 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem, 
Warszawa 25 V 2006.

11 DP 6.
12 1Kor 10,17.16.
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w Ciele Chrystusa powinna być bodźcem do życia opartego 
na miłości zbawczej i skutecznej solidarności. Eucharystia jest 
więc żywotną zasadą Kościoła jako wspólnoty uczniów Chry-
stusa: z niej działalność pasterska czerpie natchnienie, siłę 
i rozmach.13 Tak, jak Kościół „sprawuje Eucharystię”, tak „Eu-
charystia buduje” Kościół.14

Eucharystia oznacza (przypomina) miłość, uobecnia i za-
razem urzeczywistnia ją. Podczas świadomego uczestniczenia 
w Eucharystii, otwiera się w duszy chrześcijan rzeczywisty 
wymiar tej niezgłębionej miłości zbawczej, w którym zawiera 
się wszystko, co Bóg uczynił dla ludzi i co stale czyni: „Ojciec 
mój działa aż do tej chwili i Ja działam”.15 W parze zaś z tym 
niezgłębionym i niezasłużonym darem, jakim jest ta zbawcza 
miłość objawiona do końca w dobroczynnej Ofi erze Syna Bo-
żego, której Eucharystia jest niezniszczalnym znakiem, rodzi 
się również w uczniach Chrystusa żywa odpowiedź miłości. 
Nie tylko poznają miłość, ale sami zaczynają miłować. Wkra-
czają niejako na drogę miłości i na tej drodze czynią postępy. 
Miłość zbawcza, która rodzi się z Eucharystii, dzięki Euchary-
stii też rozwija się, gruntuje i umacnia chrześcijanina.16

13 Jan Paweł II, Prezbiter pasterzem wspólnoty. Katecheza 19 V 1993, 7.
14 RH 20; KK 11; Paweł VI, Przemówienie na Audiencji Generalnej, 

15 IX 1965, w: Insegnamenti di Paolo VI, III (1965), 1036; H. de Lubac, 
Meditation sur l’Eglise, Paris 1963, s. 129-137. O to prosi kolekta Wielkiego 
Czwartku: „abyśmy z tak wielkiej tajemnicy czerpali pełnię radości i życia”: 
Mszał Rzymski; a także epiklezy Mszału Rzymskiego: „Pokornie błagamy, aby 
Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chry-
stusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby wzrastał 
w miłości…”: II Modlitwa Eucharystyczna; por. także III Modlitwa Euchary-
styczna.

15 J 5, 17.
16 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wiel-

ki Czwartek) 24 II  1980, 5.
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Kult eucharystyczny jest więc wyrazem miłości zbawczej, 
która stanowi najistotniejszą właściwość powołania chrześci-
jańskiego. Kult ten równocześnie wypływa z miłości i służy 
miłości, do której chrześcijanie są powołani w Jezusie Chrystu-
sie.17 Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się  szkołą czynnej 
miłości bliźniego, gdyż taki jest prawdziwy i pełny porządek 
miłości, którego uczy Chrystus.18 Eucharystia do tej miłości wy-
chowuje chrześcijan w sposób najgłębszy, gdyż ukazuje, jaką 
wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek, skoro każdemu 
w taki sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami 
chleba i wina. Jeżeli chrześcijanie praktykują autentyczny kult 
eucharystyczny, to jednocześnie uczą się dostrzegać godność 
każdego człowieka. A poczucie tej godności staje się najgłęb-
szym motywem odniesienia do bliźnich.19

Kult eucharystyczny stanowi duszę całego życia chrze-
ścijańskiego. Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się 
w spełnianiu największego przykazania, czyli w miłości Boga 
i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w Eu-
charystii, która powszechnie jest nazywana „sakramentem mi-
łości”.20 Zbawcza miłość eucharystyczna uwrażliwia chrześci-
jan na każde ludzkie cierpienie i niedolę, na każdą niesprawie-
dliwość i krzywdę, pokazując także, w jaki sposób praktycznie 
jej zaradzić. Chrześcijanie uczą się z szacunkiem odkrywać 

17 Por. Modlitwa po Komunii z XXII Niedzieli zwykłej: „Boże, który 
nas pokrzepiłeś przy swoim stole, spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas 
w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach”.

18 „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

19 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wiel-
ki Czwartek) 24 II  1980, 6.

20 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wiel-
ki Czwartek) 24 II  1980, 5.
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prawdę o człowieku wewnętrznym, bo przecież właśnie to 
wnętrze staje się sakramentalnym mieszkaniem Boga w Eu-
charystii. Chrystus przychodzi do serc i nawiedza sumienia 
wszystkich ludzi,21 a Jego Ofi ara obejmuje całą historię, ku 
której skierowana jest łaska Odkupienia.22 W tym też objawia 
się niezmierzona „pojemność” Eucharystii, która ma charakter 
uniwersalny, kosmiczny. „Nawet wtedy bowiem, gdy Eucha-
rystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, 
jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jedno-
czy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworze-
nie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie 
uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił 
z niczego. I w ten sposób On – Najwyższy i Wieczny Kapłan 
– wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew 
przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione 
stworzenie”.23

Jan Paweł II daje tutaj odpowiedzi na wiele pytań, które ro-
dzą się w umysłach ludzi wierzących. Pytają oni: w jaki sposób 
Bóg może zbawić ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii Chrystu-
sowej? Nie przyjęli chrztu? Nie mają udziału w sakramentach? 
Każda Msza święta obejmuje wszystkich ludzi, gdyż zostali oni 
odkupieni krwią Chrystusa. Każdy, kto uczestniczy we Mszy 
świętej, jest jednocześnie świadkiem, uczestnikiem i udzia-

21 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wielki 
Czwartek) 24 II  1980, 6. Wyrażają to liczne modlitwy Mszału Rzymskie-
go: Modlitwa nad darami z Mszy „O Świętych, którzy pełnili dzieła miło-
sierdzia”: „abyśmy (…) zostali umocnieni w miłowaniu Ciebie i bliźnich 
na wzór Świętych Twoich”; Modlitwa po Komunii z Mszy „O Wychowaw-
cach”: „abyśmy (…) miłość braterską i światło prawdy okazywali w sercu 
i w uczynkach”; por. także Modlitwa po Komunii z XXII Niedzieli zwykłej.

22 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, 5.
23 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, 8.
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łowcem odkupienia całego stworzenia. Oznacza to, że między 
sprawującymi każdą Mszę świętą a innymi ludźmi, zawiązu-
je się wspólnota odkupienia. Ci którzy sprawują Eucharystię 
(kapłani i wierni) „zbawiają” tych, których ta Ofi ara obejmuje, 
obecnych na niej i „nieobecnych” („za was i za wielu”). Pa-
pież wiąże to z tajemnicą wielkiego i wdzięcznego zdumienia. 
Powinno ono zawsze odżywać w Kościele zgromadzonym na 
sprawowaniu Eucharystii.24 To eucharystyczne zdumienie po-
kazuje bowiem, że nikt nie jest wyłączony z Chrystusowej Ofi a-
ry krwi przelanej na krzyżu. Może się więc zdarzyć, że ktoś, 
kto nigdy nie usłyszał słów Ewangelii, nie przyjął chrztu, nie 
karmił się Eucharystią zasiądzie na Uczcie wiecznej w Domu 
Ojca. Powstaje jednak pytanie: kto go tam zaprosi i wprowa-
dzi? To prawo wstępu na Ucztę w niebie otrzymuje on w każdej 
Mszy świętej, która jest sprawowana nawet na małym ołtarzu 
wiejskiego kościoła. Owoc zbawczy Eucharystii jest bowiem 
uprawomocniony Chrystusową Ofi arą, ale jest także umoco-
wany wspólnotowo (kościelnie). Eucharystia ma bowiem nie 
tylko wymiar zbawczy chrystocentrycznie, ale również wy-
miar zbawczy eklezjocentrycznie.25 Oznacza to, że zbawianie 
płynące od Jezusa jest jednocześnie zbawieniem, które płynie 
z Jego Kościoła. Eucharystia nie istnieje więc poza Kościo-
łem, tak zresztą jako Kościół nie istnieje poza Eucharystią.26 

24 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, 5.
25 J. Przybyłowski, W szkole eucharystycznej Jana Pawła II. Refl eksja pa-

storalna na podstawie Encykliki Ecclesia de Eucharystia, w: Jan Paweł II 
Apostoł prawdy. Księga Pamiątkowa ku czci i pamięci Ojca Świętego Jana 
Pawła II, red. J. Kędzierski, Włocławek 2005, s. 

26 Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego 
o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio 
(28 V 1992), 11, „L’Ossevatore Romano 10(1992)”, s. 39: „Ofi ara euchary-
styczna, chociaż celebruje się ją zawsze we wspólnocie lokalnej, nigdy nie jest 
celebracją tej tylko wspólnoty: przyjmując eucharystyczną obecność Pana, 
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Z Eucharystii, poprzez każdego „nowego człowieka”, rodzi się 
„ziemia nowa”. W tym Sakramencie chleba i wina, wszystko, 
co ludzkie, dostępuje szczególnego przemienienia i wynie-
sienia. Kult eucharystyczny nie tyle jest kultem niedostępnej 
transcendencji, ile kultem Boskiej kondescendencji i miłości-
wej, odkupieńczej przemiany świata w sercu człowieka.27

W Eucharystii znajduje się zatem źródło miłości bliźniego, 
która jest drogą do Boga. Z tej racji to od miłości czynnej za-
leży życie człowieka, który jest wezwany do udziału w wiecz-
nym kontemplowaniu Miłości. Ta prawda została już docenio-
na w starożytnym Kościele. Św. Ignacy Antiocheński pisał do 
Efezjan, że miłosierdzie jest drogą ku Bogu. Wiara i miłość to 
początek i cel życia: wiara jest początkiem, miłość jest celem.28 
Towarzyszą im wszystkie inni cnoty, które mają prowadzić 
człowieka do świętości. Dlatego św. Augustyn nauczał: „Jeże-
li zatem nie potrafi sz przeczytać po kolei wszystkich stronic 
Pisma ani nie umiesz rozwinąć wszystkich zwojów zawiera-
jących Słowo Boże, ani też zgłębić wszystkich tajników Pi-
sma Świętego, miej miłość, bo od niej wszystko zależy. W ten 
sposób poznasz nie tylko to, co sam już się dowiedziałeś, ale 
i to, czego się sam dotąd nie nauczyłeś”.29 Bardzo trafnie okre-
ślił to współczesnym językiem P. Rostworowski: „Nauczanie 
wszystkich prawd katechizmowych nie jest warte tego jednego 
rozbudzenia żywej wiary. Jeżeli się to osiągnie, iż się podpro-

wspólnota przyjmuje bowiem cały dar zbawienia i objawia się w ten sposób – 
mimo swej trwałej widzialnej «lokalności» - jako obraz prawdziwa obecność 
jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła”. 

27 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wielki 
Czwartek) 24 II  1980, 7.

28 Por. PG V, s. 651.
29 Św. Augustyn, Sermo, 350, 2–3: PL 39, 1534. Jan Paweł II, Orędzie na 

VII Światowy Dzień Chorego 31 VII 1992, 7.
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wadzi ludzi do życia tym życiem Bożym, które w nich jest, to 
choćby programy katechizmowe zostały ograniczone do mi-
nimum, będziemy mieli autentycznych, żywych chrześcijan. 
A ponieważ istota żywa i tylko ona jest zdolna do asymilowa-
nia pokarmu, dusze te, chociaż bardzo niedostateczne będzie 
ich religijne wykształcenie, po niedługim czasie będą wiedzia-
ły więcej o Bogu i o religii chrześcijańskiej niż uczniowie, któ-
rzy przerobili pięciokrotnie większe programy, ale którzy nie 
zostali przez żywą wiarę i modlitwę wszczepieni w pień Chry-
stusowy. (...) Gałązki przywiązane sznurkiem do pnia muszą 
odpaść. Pozostaną tylko gałązki wszczepione – chrześcijanie, 
którzy wierzą i modlą się. Wnioskiem i to bardzo pilnym jest 
radykalne przestawienie całego duszpasterstwa i katechizacji 
na centralny problem pobudzenia wiary i modlitwy”.30 

Wiara jest początkiem, a miłość celem – to najprościej okre-
ślona istota Eucharystii. Św. Bazyli Wielki nauczał, że „miło-
ści Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań. Po-
dobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do 
rodziców czy wychowawców nie nauczyliśmy się od innych, 
tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymu-
jemy przez nauczanie z zewnątrz. W samej naturze człowie-
ka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające 
w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. Poznanie Bo-
żych przykazań rozbudza owo nasienie, troskliwie je pielęgnu-
je, roztropnie żywi i przy Bożej pomocy doprowadza do pełne-
go rozwoju”.31

W Eucharystii wiara i miłość są od siebie wzajemnie za-
leżne. Ich związek wymaga jednak uwzględnienia „początku” 

30 P. Rostworowski, Wychowanie do życia modlitwy, w: Słuchaj, módl się, 
pracuj, Poznań 1989, s. 172-173.

31 Św. Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, Resp. 2, 1, w: Liturgia Godzin, t. 3, 
s. 45.
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i „końca” życia człowieka. Obrazowo przedstawił to św. Am-
broży. Pouczając chrześcijan o konieczności odniesienia życia 
ziemskiego do życia wiecznego, dawał taką dyspozycję: „Mo-
żesz uciec duchem, choć pozostaniesz ciałem. Możesz być tu 
i równocześnie przebywać z Panem, jeśli tylko przylgniesz do 
Niego swoją duszą, jeżeli będziesz postępował według Jego 
myśli, jeżeli nie bezpośrednio jeszcze, ale wiarą wstąpisz na 
Jego drogę i u Niego się schronisz. On jest bowiem ucieczką 
i mocą, jak mówi do Niego Dawid: „Do ciebie się uciekałem 
i nie doznałem zawodu”.32 Wiara ukierunkowuje więc życie 
człowieka na wieczność, ale to miłość umożliwi przebycie 
ziemskiej drogi, której końcem będzie udział w Uczcie wiecz-
nej szczęśliwości. 

W tym kontekście można też odczytać wezwanie Jana Paw-
ła II do świętowania niedzieli. Współczesne warunki życia nie 
sprzyjają pełnemu przeżywaniu przez chrześcijan niedzieli 
jako dnia spotkania z Panem. Nierzadko zdarza się, że jest ona 
traktowana wyłącznie jako „zakończenie tygodnia”, czas zwy-
kłej rozrywki. Potrzebne są zatem wyraźne inicjatywy duszpa-
sterskie na płaszczyźnie wychowawczej, duchowej i społecznej, 
pomagające przeżywać ją zgodnie jej prawdziwym sensem.33 

Niedziela – dzień Eucharystii

W tej perspektywie nie tylko sama Eucharystia (Ofi ara Pań-
ska), ale także niedziela (Dzień Pański) jawi się jako wielka 
szkoła miłości, sprawiedliwości i pokoju. Obecność Zmartwych-

32 Św. Ambroży, Traktat O unikaniu świata (rozdz. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 
52), w: Liturgia Godzin, t. 2, s. 164.

33 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 81. 
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wstałego we wspólnocie Jego uczniów staje się programem so-
lidarnego działania, przynagla do wewnętrznej odnowy, każe 
zmieniać struktury grzechu, w które są uwikłani ludzie, społecz-
ności, a czasem cale narody. Chrześcijańska niedziela nie jest 
ucieczką od rzeczywistości, ale raczej „proroctwem” wpisanym 
w historię; to proroctwo każe wierzącym iść śladami Tego, któ-
ry przyszedł, „aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić 
wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłać 
wolnymi, aby obwoływać rok łaski od Pana”.34 Ucząc się od Nie-
go przez sprawowanie niedzielnej pamiątki Jego Paschy i pamię-
tając o Jego obietnicy: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam” (J 14, 27), chrześcijanin sam staje się twórcą pokoju.35

Niedziela powinna być dniem, w którym wierni mogą się 
poświęcić dziełom miłosierdzia, działalności charytatywnej 
i apostolstwu.36 Chrześcijańska niedziela ściśle łączy się 
z rzeczywistością, a jednocześnie jest „proroctwem” wpisanym 
w historię. Niedzieli nie można wyłączyć, wypreparować, czy 
oddestylować od „reszty” codzienności. Jej nadzwyczajność 
ma bowiem uzasadnienie tylko wtedy, gdy każdy inny dzień 
jest także po chrześcijańsku nadzwyczajny. Jest to możliwe za 
sprawą „proroctwa”, które wpisuje się w rzeczywistość każde-
go dnia. Przyjmując to proroctwo chrześcijanin jest zdolny do 
naśladowania Mistrza.37 Chrześcijanin, będąc uczniem Jezusa, 
przez sprawowanie niedzielnej Eucharystii, sam staje się twór-
cą pokoju.38

34 Łk 4, 18-19.
35 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 31 V 1998, 73.
36 Jan Paweł II, List apostoski Dies Domini 31 V 1998, 69.
37 Jezus przyszedł, „aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić 

wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby 
obwoływać rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19).

38 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 31 V 1998, 73.
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Niedziela jest dniem miłości i wiary, ale w takiej samej 
mierze dniem nadziei chrześcijańskiej. Udział w „wieczerzy 
Pańskiej” jest bowiem zapowiedzią eschatologicznej uczty 
„Godów Baranka”.39 Sprawując pamiątkę Chrystusa, który 
zmartwychwstał i wstąpił do nieba, chrześcijańska wspólnota 
„pełna nadziei oczekuje przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa”.40 

Chrześcijańska nadzieja, z tygodnia na tydzień wciąż na 
nowo przeżywana i podsycana, staje się zaczynem i światłem 
także dla nadziei ludzkiej. Dlatego modlitwa „powszechna” 
ogarnia potrzeby nie tylko wspólnoty chrześcijańskiej, ale całej 
ludzkości, a Kościół, gromadząc się na liturgii eucharystycz-
nej, daje w ten sposób światu świadectwo miłości zbawczej 
i pokazuje, że dzieli „radość i nadzieję, smutek i trwogę ludzi 
współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących”.41 
Składając niedzielną ofi arę eucharystyczną jako uwieńczenie 
świadectwa, chrześcijan, Kościół ukazuje jeszcze wyraźniej, 
że jest „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem we-
wnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego”.42

Każdy chrześcijanin musi zatem uświadomić sobie, jak 
kluczowe znaczenie dla jego życia wiary ma zgromadzenie 
niedzielne, podczas którego razem z braćmi świętuje Paschę 
Chrystusa w sakramencie Nowego Przymierza. Natomiast bi-
skupi powinni usilnie zabiegać o to, aby „wszyscy wierni uzna-
wali, świętowali i obchodzili niedzielę jako prawdziwy «dzień 
Pana», w którym Kościół gromadzi się, aby odnawiać pamiąt-

39 Ap 19, 9.
40 Mszał Rzymski, Embolizm po Ojcze Nasz.
41 KDK 1. 
42 KK 1. Zob. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivifi cantem 18 V 

1986, 61-64.
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kę Jego tajemnicy paschalnej słuchając słowa Bożego, składa-
jąc ofi arę Chrystusa, uświęcając dzień przez modlitwę, dzieła 
miłosierdzia i powstrzymywanie się od pracy”.43

Świętowanie niedzieli jest związane z wewnętrznym uczest-
nictwem w radości zmartwychwstałego Chrystusa, które ozna-
cza także głęboki udział w miłości pulsującej w Jego Sercu: nie 
ma radości bez miłości. Wyjaśnia to sam Jezus, wskazując na 
związek między „nowym przykazaniem” a darem radości: „Je-
śli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem”.44 Jan Paweł II postuluje, aby chrze-
ścijanie nie obawiali się bronić niedzieli przed wszelkimi 
atakami i dokładać starań, aby w organizacji pracy była ona 
postrzegana jako dzień dla człowieka, z pożytkiem dla ca-
łego społeczeństwa. Jeśli niedziela zostaje pozbawiona swo-
jego pierwotnego znaczenia i nie można przeznaczyć jej na 
modlitwę, odpoczynek, komunię i radość, dochodzi do tego, 
że horyzont człowieka staje się tak ciasny, że nie pozwala 
mu dojrzeć „nieba”. Nawet odświętnie ubrany, nie potrafi  już 
„świętować”. A bez wymiaru świętowania nadzieja nie mia-
łaby gdzie mieszkać.45 

43 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 31 V 1998, 48.
44 J 15, 10-12. Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 31 V 1998, 69.
45 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 81. 
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Zakończenie

Eucharystia, będąc źródłem miłości, znajdowała się i znaj-
duje zawsze w samym środku życia uczniów Chrystusa. Ma ona 
postać chleba i wina, dlatego jest tak bliska człowiekowi, tak 
ściśle związana z jego życiem, jak pokarm i napój. Uwielbienie 
Boga, który jest Miłością, wyrasta w kulcie eucharystycznym 
z tego obcowania, w którym,  podobnie jak pokarm i napój, 
wypełnia On naszą duchową istotę i zabezpiecza jej życie. Dla-
tego „eucharystyczne” uwielbienie Boga najściślej odpowiada 
samym Jego zbawczym zamierzeniom. On sam, Ojciec, chce, 
aby „prawdziwi czciciele”46 tak właśnie Go czcili, a Chry-
stus jest wyrazicielem tej woli równocześnie przez swe słowa 
i przez Sakrament Eucharystii, w którym umożliwia nam czcić 
Ojca w sposób najwłaściwiej odpowiadający Jego woli.47

Dla bliższego wyjaśnienia tej prawdy można przywołać ko-
mentarz świętego Jana Chryzostoma: „Czym w rzeczywistości 
jest chleb? Jest Ciałem Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go 
przyjmują? Ciałem Chrystusa; ale nie wieloma ciałami, lecz 
jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest jednością, choć skła-
da się nań wiele ziaren, które choć się nie znają, w nim się znaj-
dują, tak że ich różnorodność zanika w ich doskonałym zjedno-
czeniu – w ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze 
sobą zjednoczeni, a wszyscy razem z Chrystusem”.48

46 J 4, 23.
47 Jan Paweł II, List Tajemnica i kult Eucharystii (do kapłanów na Wielki 

Czwartek) 24 II  1980, 7.
48 Św. Jan Chryzostom, In Epistolam I ad Corinthios homiliae, 24, 2: PG 

61, s. 200. Por. Didaché, IX, 4: F.X. Funk, I, 22: św. Cyprian, Ep. LXIII, 13: 
PL  4, s. 384. 
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SUMMARY

The Eucharist, being the source of love, was and is always 
in the core of life of Christ’s disciples. It has the appearance of 
bread and wine, and that is why it is so close to a human be-
ing, so closely associated with his/her life, like food and drink. 
Worshiping God who is love, arises from the worship of the 
Eucharistic communion, therefore, the “Eucharistic” worship 
of God most closely corresponds to His saving intentions. The 
article describes the importance of worship of the Eucharist in 
the life of the Church. He also points to the role Sunday as the 
day Christians celebrate together at the altar of Christ.
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CELE NOWEJ EWANGELIZACJI
THE OBJECTIVES OF THE NEW EVANGELIZATION

Odczytując znaki czasu, zarówno Jan Paweł II jak i Benedykt 
XVI nie tylko stawiali tezę o potrzebie odnowy świata, ale wska-
zywali na ważne dzieło, służące tej odnowie, którym jest nowa 
ewangelizacja. Nowa ewangelizacja przede wszystkim oznacza 
postawę chrześcijanina – jest aktem zaufania do Chrystusa, który 
czyni nowymi wszystkie rzeczy. Jest też aktem odwagi i entuzja-
zmu, aby zmieniać oblicze ziemi. Jest wreszcie radosnym świa-
dectwem chrześcijan, że Ewangelia jest zawsze aktualna, lecz trze-
ba ją głosić z nowym zapałem i gorliwością, nowymi metodami 
i środkami, z uwzględnieniem nowych obszarów ludzkiego ży-
cia.1 Styl życia wierzących potrzebuje autentycznej wiarygodności. 

* Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek SAC – pallotyn i wykła-
dowca  w UKSW (kierownik katedry hagiografi i), na Instytucie Teologii 
Apostolstwa (wicedyrektor) oraz w WSD w Ołtarzewie. Od 1981 r. pracuje 
w Zarządzie Prowincjalnym Księży Palotynów Prowincji Chrystusa Króla 
w Warszawie jako wyższy przełożony. Od 1996 r. jest konsultorem Komisji 
Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powo-
łań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego w Polsce. 

1 Adhortacja Pawła VI, Evangelii nuntiandi i szereg przemówień Jana 
Pawła II na temat nowej ewangelizacji przyczyniły się do nowych publika-
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Jan Paweł II twierdził, że nowa ewangelizacja jest koniecz-
na z najbardziej zasadniczego, a nie tylko czysto sytuacyjnego 
powodu: „Rzeczywistym źródłem tego wyzwania [ewangeli-
zacyjnego] są nie tyle różne sytuacje społeczne i kulturowe, 
z jakimi styka się on [Kościół] w dziejach, ile nakaz Jezusa 
Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnie-
nia Kościoła: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu!»” (Veritatis splendor 106).2

cji teologicznych. Nie brakuje ich również w języku polskim. Oto niektóre 
z nich: J. Salij, Ewangelizacja: uwagi elementarne, Znak 10 (1992), s. 4-16; 
Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, red. L. Balter, S. Dusza, 
F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1993; Nowa ewangelizacja odpowie-
dzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993; A. Lewek, 
Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I, Katowice 1995; 
K. Pawlina, Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, War-
szawa 1995; W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki 
czasu, Lublin 2001, s. 15-38; J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji 
dla duszpasterstwa młodzieży, Lublin 2001; W. Przyczyna, Teologia ewan-
gelizacji, Kraków 1992; K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. 
Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002; tenże, Maryjny wymiar 
nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Salvatoris Mater 5 (2003), 
s. 278-298; Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. 
Refl eksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Ząbki 2010; Ewangelizacja 
odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygo-
da, E. Robek, Sandomierz 2011.

2 Na konieczność nowej ewangelizacji można spojrzeć w podwójnej per-
spektywie: doktrynalnej i kariologicznej. Perspektywa doktrynalna pozwala 
zrozumieć samą istotę Kościoła, bowiem posłanie ewangelizacyjne nie jest 
dodatkiem, ale przynależy do istoty Kościoła. Perspektywa kariologiczna 
wskazuje, że potrzeba nowej ewangelizacji wynika z nowej sytuacji współ-
czesnego świata, a więc nowych wyzwań i zagrożeń, zagrożeń także nowych 
szans i możliwości głoszenia Ewangelii. Kościół zawsze podejmował misję 
ewangelizacyjną, uwzględniając uwarunkowania danego okresu historii. Ko-
ściół uczestniczą w dziele nowej ewangelizacji, winien przyczyniać się do 
odnowy i przemiany świata.
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W posynodalnej adhortacji apostolskiej, Christifi deles laici, 
w rozdziale zatytułowanym „Nadszedł czas nowej ewangeli-
zacji” znajdujemy głębokie i wyczerpujące uzasadnienie ko-
nieczności nowej ewangelizacji także ze względów na nową 
sytuację świata. Nowa ewangelizacja jest konieczna wskutek 
szerzenia się zobojętnienia, sekularyzmu i ateizmu i to w kra-
jach tradycyjnie katolickich. „Całe kraje i narody, w których 
niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały początek 
wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są 
na ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych 
przemian wskutek szerzenia się zobojętnienia, sekularyzmu 
i ateizmu. Chodzi tu przede wszystkim o kraje i narody należące 
do tak zwanego Pierwszego Świata, w których dobrobyt mate-
rialny i konsumizm, aczkolwiek przemieszane z sytuacjami za-
straszającej nędzy i ubóstwa, sprzyjają zasadzie: «żyć tak, jak 
gdyby Bóg nie istniał». Otóż zobojętnienie religijne i zupełny 
brak praktycznego odniesienia do Boga nawet w obliczu najpo-
ważniejszych problemów życiowych są zjawiskami niemniej 
niepokojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. I nawet, 
jeśli wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w niektórych 
tradycjach i obrzędach, to stopniowo traci ona swe miejsce 
w najistotniejszych momentach ludzkiej egzystencji, takich 
jak narodziny, cierpienie i śmierć. W rezultacie, współczesne-
go człowieka, stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które 
nie znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie i rozpacz lub 
nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez 
położenie kresu ludzkiemu życiu” (ChL 34).

Według Jana Pawła II celem nowej ewangelizacji jest nie 
tylko odpowiedź na wyzwania stojące przed Kościołem i chęć 
zaradzenia im tą drogą, ale przede wszystkim pragnienie wy-
pełnienia pewnego programu pozytywnego, ujętego jako zada-
nie nie tylko dla całego Kościoła, ale i poszczególnych konty-
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nentów i krajów. Jest nim odnowa świata, przebudowa całego 
doczesnego porządku według zasad ewangelicznych, ukształ-
towanie nowego człowieka i nowego społeczeństwa oraz zbu-
dowanie cywilizacji miłości. Kościół jest instytucją powołaną 
do ewangelizowania, do głoszenia wszystkim ludziom Dobrej 
Nowiny, której jest depozytariuszem.3 Tak zakreślony ogólny 
cel nowej ewangelizacji winien doprowadzić do zbudowa-
nia chrześcijańskiej komunii. Budowanie, podtrzymywanie 
i wzbogacanie jedności wiary we wspólnocie wierzących, jest 
zasadniczym celem nowej ewangelizacji (por. San José 2 mar-
ca 1983 r.).4 

Chodzi o przenikanie wiary do serc ludzkich, szczególnie 
młodzieży, inteligencji, robotników oraz rodzin; do struktur 
społecznych i politycznych.5 Nowa ewangelizacja ma pomóc 
powrócić do wartości moralnych i kulturowych zakorzenionych 
w tradycji chrześcijańskiej, w odkryciu przez chrześcijan swej 
tożsamości oraz uzdolnić ich do zbudowania nowej cywilizacji 
i przyczynić się do ukształtowania przez ludzi silnej wiary no-
wego społeczeństwa.6 Chodzi o zbudowanie nowej ludzkości 
na drodze kształtowania w świecie nowego stylu życia osoby 

3 Por. Jan Paweł II, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Międzyna-
rodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego w Huelvie, OR 14(1993), 
nr 1, s. 10-11; A. Kmiecik, Posyłam was. Misja Chrystusa Odkupiciela powie-
rzona Kościołowi, Warszawa 1995, s. 78-80. W. Seremak, Miłosierdzie Boże 
a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, dz. cyt., s. 191.

4 Por. Jan Paweł II, Możemy ująć w ręce ster naszej historii, OR 4(1983), 
nr 3, s. 31-22.

5 Por. tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijań-
ska, OR 13(1992, nr 12, s. 28-30; tenże, Eucharystia i ewangelizacja, [Natal 
13.X.1991], OR 12(1991), nr 11, s. 5-6.

6 Por. tenże, „Okaż, żeś jest Matką”, OR 12(1991), nr 11, s. 7; tenże, Co 
to jest wiara, OR 12(1991), nr 11, s. 13-15; K. Pawlina, Nowa ewangelizacja 
i jej realizacja w Polsce pod 1989 roku, dz. cyt., s. 57-66.
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ludzkiej i nowego rodzaju więzi społecznej, poprzez respekto-
wanie zasad ewangelicznych, szczególnie miłości i solidarno-
ści7. Aby odnowić porządek doczesny tak, by był ukształtowa-
ny na miarę wielkości człowieka, konieczne jest włączenie się 
wszystkich chrześcijan.8

Jan Paweł II wskazał, że celem nowej ewangelizacji jest 
także: odnowa porządku doczesnego, by był ukształtowany 
na miarę wielkości człowieka;9 jednanie ludzi z Bogiem oraz 
wspieranie dążeń ludzi i narodów do pojednania i zjednocze-
nia;10 niesienie nowej nadziei i nowej radości;11 zaproponowa-
nie światu stylu cywilizacji chrześcijańskiej;12 zaszczepienie 
u wiernych dążenia do świętości, umożliwienie im ponownego 
odkrycia wartości chrześcijańskich i ich recepcja oraz udzie-
lenie pomocy w dochowaniu wierności Jezusowi Chrystuso-
wi, a także w przezwyciężeniu nieufności i podziałów.13 Nowa 
ewangelizacja ma przyczynić się do tego, by wszyscy usłyszeli 
orędzie Chrystusa, poznali, że Bóg ich miłuje, oczekuje od nich 

  7 Por. Jan Paweł II, Program ewangelicznej odnowy świata, ludzi i struk-
tur, OR 4(1983), nr 5-6, s. 6; tenże, Pomóżcie budować społeczeństwo nowe, 
OR 4(1983), nr 5-6, s. 14-15.

  8 Por. tenże, Musimy przygotować dla jutra świat na miarę wielkości 
człowieka, OR 4(1983), nr 7-8, s. 11-12.

  9 Por. tenże, Kulturalna wspólnota kontynentu nie jest zrozumiała bez 
chrześcijańskiego orędzia, OR 4(1983), nr 9, s. 14. 

10 Tenże, Kościół i świat w przededniu wielkiego Jubileuszu Roku Dwu-
tysięcznego, OR 5(1984), nr 1-2, s.14-15; J. Rodriguez, Nowa ewangelizacja 
Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa Ewangelizacja (kolekcja „Com-
munio”, t. 8), Pallottinum, Poznań 1993, s. 175-179. 

11 Por. Jan Paweł II, Głosząc Ewangelię pokoju, niesiecie nową nadzieję, 
OR 5(1984), nr 6, s. 25-26.

12 Por tenże, Zaproponujcie światu model cywilizacji chrześcijańskiej, OR 
6(1985), nr 2, s. 14.

13 Por. tenże, Nowa ewangelizacja [Lima 2.II.1985], OR 6(1985), nr 3, 
s.19-20.
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nawrócenia, z którym winna wiązać się przemiana nie tylko 
ich życia osobistego, lecz takie odnowienie życia rodzinnego 
i takie przeobrażenie struktur społecznych, by respektowały 
wymogi sprawiedliwości.14 

Do celów nowej ewangelizacji Jan Paweł II zaliczył również 
odnowę chrześcijańskiej tkanki społeczeństwa i formowanie 
autentycznych chrześcijan;15 uczynienie współczesnego świa-
ta autentycznie ludzkim, godniejszym zamieszkiwania w nim 
człowieka, który jest powołany do komunii z Bogiem, i stop-
niowe „przeobrażenie” wspólnoty ludzkiej w królestwo Boże. 
W odniesieniu do Europy papież powiedział, że celem nowej 
ewangelizacji jest zbudowanie cywilizacji jutra, odbudowa kul-
tury europejskiej i odnowa społeczeństwa, by Europie została 
przywrócona tożsamość i odżyła w niej siła orędzia Chrystu-
sa.16 Nowa ewangelizacja Ameryki Łacińskiej miała przynieść 
odnowę wierności Ewangelii,17 promocję sprawiedliwości 
i pokoju, zaprowadzenie sprawiedliwego podziału bogactw 
i poszanowania godności osoby ludzkiej.18 Ojciec Święty ocze-
kuje, że poprzez podjęcie nowej ewangelizacji wypracuje ona 
nowy model ewangelizacji i wezwał do budowy nowego spo-
łeczeństwa sprawiedliwego podając zasady takiej cywilizacji.19 

14 Por. tenże, Ewangelizacja [Piura 4.II.1985], OR 6(1985), nr 3, s. 24-25.
15 Por. tenże, Wobec nowych potrzeb ewangelizacji, OR 6(1985), nr nadzw. 

II, s.25; tenże, Pole działania jest ogromne [Liège 19.V.1985], OR nr nadzw. 
II, s.34-35; tenże, Misja biskupów w Indiach, OR 7(1986), nr 1, s. 18-19. 

16 Por. tenże, Chrześcijańskie tożsamość Europy, OR 7(1986), nr 5, s. 17; 
J. Rodriguez, Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa 
Ewangelizacja (kolekcja „Communio”, t. 8), dz. cyt., s. 165-171, 175-176.

17 Por. Jan Paweł II, „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”, OR 8(1987), 
nr 4, s. 17. 

18 Por. tenże, Nowa ewangelizacja, [Salto, 9.V.1988], s. 19-20. 
19 Por. tenże, Macie budować społeczeństwo sprawiedliwe, OR 7(1986), 

nr 7, s. 4-5.
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O cywilizacji miłości jako zadaniu stojącym przed ludźmi wie-
rzącymi napisał Jan Paweł II w orędziu do młodzieży świata.20

W adhortacji Christifi deles laici czytamy, że celem nowej 
ewangelizacji jest ustawiczne kształtowanie dojrzałych wspól-
not kościelnych. Wiara w tych wspólnotach ma się ujawniać 
i urzeczywistniać „jako przylgnięcie do osoby Chrystusa 
i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia 
z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby” (ChL 34). 
Z nową ewangelizacją wiąże się dążenie Jana Pawła II do zbu-
dowania w Jezusie Chrystusie społeczeństwa sprawiedliwego, 
wolnego i pojednanego, wyzwolonego z wszelkich form bałwo-
chwalstwa.21 

Nowa ewangelizacja – w ujęciu Jana Pawła II – ma także 
służyć przywróceniu jedności chrześcijan, a więc być w służ-
bie ekumenizmu, a także ma pomóc Kościołom lokalnym roz-
winąć się i zarazem umocnić ich więź ze Stolicą Piotrową.22 
Ponadto, nowa ewangelizacja ma służyć budowie z nowego 
pokolenia, jakby z „ży wych kamieni” Ludu Bożego, Kościo-
ła, i przywrócić pełnię życia jego chrze ścijańskim korzeniom, 
przyczynić się do zbudowania przez ludzi zjednoczo nych 
z Bogiem nowego świata, w którym panować będzie bezinte-
resowna miłość.23

20 Por. Orędzie Jan Pawła II do młodzieży całego świata z Okazji Świa-
towego Dnia Młodzieży, OR 7(1986), nr 11-12, s. 13; Jan Paweł II, Jako apo-
stołowie nowej ewangelizacji budujcie cywilizację miłości, OR 8(1987), nr 6, 
s. 27-28.

21 Por. Jan Paweł II, Rozpoczęta przed 500 laty ewangelizacja trwa nadal, 
OR 11(1990), nr 6, s. 7-8; tenże, Z Chrystusem jesteście silni, OR 11(1990), 
nr 6, s. 9-10.

22 Por. tenże, Co Duch Święty mówi Kościołowi przez doświadczenie 
wschodniej i zachodniej Europy, OR 11(1990), nr 6, s. 1, 16-17.

23 Por. tenże, Żyjcie pełni nadziei, naśladując Chrystusa, OR 11(1990), 
nr 6, s. 20-21.
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W czasie swej czwartej pielgrzymki do Polski (2 czerwca 
1991 r.) w Rzeszo wie, Jan Paweł II powiedział on, że potrzeba 
dziś nowej wiary, nowej nadziei i nowej mi łości, a ponadto, że 
należy odnowić w sobie świadomość prawa Bożego i by cia od-
kupionym przez Chrystusa. Cel ten, mimo że postawiony przed 
Ko ściołem polskim, odnosi się do zadania spoczywającego na 
całym Kościele.24 Przypomniał, że Europa potrze buje reewan-
gelizacji. Wyjaśnił, że celem nowej ewangelizacji jest ożywie-
nie obecności Kościoła na wielkim polu chrześcijańskiej mi-
łości i miłosierdzia, jak również w dziedzinie kultury i wśród 
przemian, dokonujących się po 1989 r. zarówno w Polsce, jak 
i w Eu ropie, i w ogóle w świecie.

Celem nowej ewangeli zacji jest to, by odwieczna prawda 
Boża trafi ła w nowy sposób do czło wieka i społeczeństwa, 
czyli, by Kościół pełniej odczytywał i wypełniał Boży plan, 
czyniąc to tak, aby była to jak najbardziej adekwatna jego od-
powiedź na potrzeby naszych czasów, by była ona „na miarę 
naszych czasów”.25 W Olsztynie, dnia 6 czerwca 1991 r. Jan 
Paweł II powiedział, że przed chrześci janami stoi zadanie od-
budowy Kościoła i budowy Kościoła trzeciego tysiącle cia, 
które będzie wypełnione, jeśli wśród wiernych ukształtowany 
zostanie nowy styl bycia katolikami, charakteryzujący się tym, 
że staną się oni zaczy nem ewangelicznym.

Celem nowej ewangelizacji jest także odnowa Kościoła, 
aby z nową mocą wkroczył w trzecie tysiąclecie. W Fatimie, 
w dniu 13 maja 1991 r. Jan Paweł II nawiązując do adhortacji 
apostolskiej Christifi deles laici, ponownie stwierdził, że od-
tworzenie chrześcijań skiej tkanki samych wspólnot chrześci-

24 Por. tenże, Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu, OR 12(1991), 
nr 5, s. 14-16.

25 Por. tenże, By szukać skutecznych dróg reewangelizacji chrześcijańskiej 
Europy, OR 12(1991), nr 5, s. 51.
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jańskich w krajach ogarniętych laicyza cją czy dechrystiani-
zacją jest konieczne, aby możliwe było odtworze nie chrześci-
jańskiej tkanki całej społeczności ludzkiej.26 W tych słowach 
mieści się wizja jedności całego Kościoła i nowego społe-
czeństwa oraz cywilizacji miłości. Osiągnięcie tego celu jest 
perspektywicznym zadaniem nowej ewangelizacji. W Liście 
Ojca Świętego Jana Pawła II do Braci w biskupstwie na kon-
tynencie europejskim, skierowanym do jego adresatów z Fa-
timy, rów nież 13 maja 1991 r., ten cel został wyraźnie ukaza-
ny, a akcent postawiony zo stał na potrzebę doprowadzenia na 
kontynencie europejskim do zbliżenia i współpracy narodów 
i państw, a także do spotkania, poznania i wymiany wartości 
między obu tradycjami duchowymi Europy.27 Należy zauwa-
żyć, że tak określony cel nowej ewangelizacji uwzględnia 
zagadnienie ekumenizmu i wypływa z dążenia do jedności 
całego Kościoła. 

Jan Paweł II podczas audiencji generalnej (23 paździer-
nika 1991 r.) relacjonując podróż do Brazylii, którą odbył 
w dniach od 12 do 21 października 1991 r., powiedział, że za-
daniem ewangelizacji, jest przemiana świata w duchu Chry-
stusowej Ewangelii, takie ukształtowanie chrześcijan, aby byli 
gotowi podjąć się zbudowania cywilizacji miłości.28 Również 
Benedykt XVI podczas wizyty biskupów z Brazylii „ad limina” 
10 września 2010 r. przypomniał o potrzebie nowej ewangeliza-
cji, gdyż wielu katolików opuszcza Kościół, podczas gdy nastę-

26 Por. tenże, W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy, OR 
12(1991), nr 7, s. 23-24; ChL 34.

27 Por. List Ojca Świętego Jana Pawła II do Braci w biskupstwie na kon-
tynencie europejskim, OR 12(1991), nr 5, s. 25-26; W. Seremak, Miłosierdzie 
Boże a nowa ewangelizacja, dz. cyt., s. 197.

28 Por. Jan Paweł II, Odwiedziny Kościoła na „Kontynencie nadziei”, OR 
12(1991), nr 11, s. 3-4.
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puje raptowna ekspansja protestanckich wspólnot ewangelikal-
nych i pentekostalnych.29

Celem nowej ewangelizacji według Jana Pawła II jest także 
pojednanie ludzi z Bogiem i z bliźnimi oraz pojednanie naro-
dów w wymiarze międzynarodowym. Zauważył on, że zjedno-
czenie kontynentu europejskiego na zasadach Ewangelii stanie 
się dla Kościoła okolicznością sprzyjającą głoszeniu w świecie 
prawdy o kró lestwie Chrystusa.30 Podczas wigilijnego spotka-
nia Jana Pawła II z Polakami, w dniu 24 grudnia 1991 r. powie-
dział, że celem nowej ewangelizacji jest odnowa człowieka, 
narodu i ludzkości, czego sprawcą jest Chrystus przycho dzący 
jako prawda i źródło każdej odnowy.31 

Nowa ewangelizacja jest także niesieniem orędzia Jezusa 
Chrystusa do wszystkich zakątków świata, ponieważ wielkie 
jest oczeki wanie zbawienia. Dzieło głoszenia Ewangelii musi 
odbywać się nieustannie, tak by Chrystus był poznawany przez 
nowe pokolenia, aby dzię ki temu pojednani z Bogiem ludzie 
zbudowali nowe społeczeństwo. Nowa ewangelizacja ma ogło-
sić światu tę najważniejszą i niezmienną prawdę chrześcijań-
ską, że Bóg kocha każdego człowieka i że Chrystus przyszedł 
na ziemię dla naszego zbawienia;32 ma zaowocować pokojem 
w życiu spo łecznym, gdyż Ewangelia przyjęta i wprowadzona 
w życie prowadzi człowie ka drogą sprawiedliwości i jest dla 

29 http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/
art.,3007,brazylia-potrzebuje-nowej-ewangelizacji.html

30 Por. Jan Paweł II, Przynagleni miłością Chrystusa, OR 13(1992), nr 1, 
s. 45.

31 Por. tenże, Dojrzewanie w wolności odzyskanej, OR 13(1992), nr 1, 
s.64.

32 Por. tenże, Kościół patrzy na Maryję z nadzieją, OR 13(1992), nr 2, 
s.30-31; A. Silvestrini, Nowa ewangelizacja w świecie współczesnym, w: 
Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, dz. cyt. s. 185-186.
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niego każdego dnia światłem, ułatwiają cym mu podejmowanie 
właściwych decyzji.33 Ma ona pomóc ludziom żyć nowością 
Ewangelii, czyli nowym życiem w Chrystusie, wprowadzając 
jed ność między Ewangelią a życiem chrześcijanina, oraz przy-
czynić się do rozszerzania się w świecie chrześcijańskiej kultu-
ry i cywilizacji miłości.34

Podjęcie nowej ewangelizacji winno na nowo rozbudzić 
w chrześcijanach zapał apostolski i skłonić ich do nowych ini-
cjatyw ewangeliza cyjnych na całym świecie; dać bodziec, któ-
ry przyniósłby pomyślne cza sy dla ewangelizacji (Santo Do-
mingo 9 do 14 paździer nika 1992 r.). Nowa ewangelizacja ma 
przynieść umocnienie wiary katolickiej w podstawowe prawdy 
objawione, tak by zaowocowało to odnową życia indywidual-
nego, rodzinnego i społecznego.35 Celem nowej ewangelizacji 
jest właściwa odpowie dź na „znaki czasu”, na potrzeby ludzi 
i społeczeństw żyjących w końcu XX w., na ich dążenia do 
zaprowadzenia w świecie sprawiedliwości i pokoju oraz pogłę-
bienia i rozprzestrzenienia kultury chrześcijańskiej, jak rów-
nież ukształtowania się nowego człowieka”.36 

W przemówieniu, wygłoszo nym 15 stycznia 1993 r., do dru-
giej grupy biskupów polskich przybyłych do Stolicy Apostol-
skiej z wizytą ad limina Apostolorum, Jan Paweł II powie dział, 
że celem tego nowego etapu ewangelizacji współczesnego 

33 Por. Jan Paweł II, Upowszechniajcie kulturę życia, OR (13(1992), nr 7, 
s. 22-24.

34 Por. tenże, Pięćset lat ewangelizacji Angoli, OR 13(1992), nr 8-9, 
s. 31-33.

35 Por. tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijań-
ska, OR 13(1992), nr 12, s. 22-31; O. Degrijse, Od „Ad gentes” przez „Evan-
gelii nuntiandi” do „Redemptoris Missio”, w: Nowa ewangelizacja kolekcja 
„Communio”, t. 8, dz. cyt. s. 118-120.

36 Por. Jan Paweł II, Pielgrzymka dziękczynienia, przebłagania i nowego 
początku, OR 13(1992), nr 12, s. 4-5.
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świata jest odnowienie oblicza ziemi przez głoszenie prawdy 
o Bogu i o człowieku opar tej na Ewangelii,37 jak również urze-
czywistnienie wśród wier nych ideału świętości, która ma się 
przejawić w świadectwie wiary i miłości okazywanej w co-
dziennym życiu, w podejmowaniu konkretnych czynów.38 Ce-
lem nowej ewangelizacji jest także doprowadzenie do odnowy 
moralnej, gdyż do niej prowadzi poznanie i wypełnianie nauki 
Jezusa Chrystusa oraz naśladowanie Go (por. VS 106-108).

Podczas VIII Światowego Dnia Młodzieży w Denver 
(14 sierpnia 1993 r.) Jan Paweł II mówił, że celem nowej ewan-
gelizacji jest zbudowanie cywilizacji sprawiedliwości i miłości, 
a także obrona życia ludzkiego i uszanowanie godności czło-
wieka.39 Z kolei, w orędziu na IX i X Światowy Dzień Młodzie-
ży, ogło szonym 21 listopada 1993 r., Jan Paweł II napisał, że 
celem nowej ewangeli zacji jest głoszenie światu ewangelicz-
nego orędzia pojednania i pokoju, czyli wezwania wszystkich 
do pojednania się z Bogiem, co jest przede wszystkim osobi-
stym przeznaczeniem każdego człowieka ochrzczonego, ale 
także całej rodziny ludzkiej. Tym celem jest budowanie pokoju 
w świecie.40 Podczas audiencji generalnej (16 marca 1994 r.) 
Jan Paweł II – nawiązując do adhortacji apostolskiej Christi-
fi deles laici – powiedział, że celem nowej ewangelizacji jest 
także formowanie wspólnot kościelnych, by składały się one 

37 Por. tenże, Kościół na polskiej ziemi wobec nowych zadań, OR 14(1993), 
nr 2, s.19-22.

38 Por. tenże, Nowa ewangelizacja musi owocować świętością, OR 
14(1993), nr 8-9, s. 22-24.

39 Por. tenże, Posłannictwo młodzieży w Kościele i w świecie, OR 14(1993), 
nr 11, s. 25-27; tenże, W waszych rękach znajduje się orędzie Ewangelii Życia, 
OR 14(1993), nr 11, s. 31-34.

40 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IX i X Światowy Dzień 
Młodzieży, OR 15(1994), nr 2, s. 4-5.
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z chrześcijan świadomych i wytrwa łych w wierze, ożywiają-
cych społeczeństwa od wewnątrz, szczególnie tam, gdzie Od-
kupiciel człowieka jest nieznany lub zapomniany, bądź gdzie 
słaba jest więź między kulturą a Ewangelią.41

Nowa ewangeliza cja winna być odpowiedzią na od czuwaną 
w świecie potrzebę pojednania. Głoszenie Chrystusa, przybliża-
nie światu Jego Orędzia, ma pobudzić wszystkich ludzi do jed-
ności i pojednania oraz usunąć konfl ikty, ogarniające wszystkie 
dziedziny ludzkiej rzeczywis tości: z życia osobistego, rodzinne-
go, społecznego, narodowego i między narodowego, czyli obok 
zjednoczenia zaowocować pokojem.42 Cenna dla zrozumienia 
powiązania pojedna nia i pokoju, będących celem dzieła nowej 
ewangelizacji, jest adhortacja apostolska Reconciliatio et pa-
enitentia. Jan Paweł II zaakcentował w niej prawdę, że pojed-
nanie dokonuje się na drodze pokuty, oznaczającej we wnętrzną 
przemianę serca człowieka zachodzącą pod wpływem słowa 
Boże go i w perspektywie królestwa Bożego i przemianę życia 
zgodnie z przemia ną serca, wyrażającą się w aktach i czynach 
pokutnych (por. RP 4, 8). Gło szenie Dobrej Nowiny jest przy-
bliżaniem do ludzi Wcielonego Słowa Bożego i daje im moż-
liwość ukierunkowania się na królestwo Boże, co wiedzie do 
przemiany serca. Z tej prawdy wypływa w Kościele poczucie 
obowiązku nie sienia Ewangelii wszystkim ludom.

Kościół, by mógł skutecznie ewangelizować musi sam być 
ewangelizowany, otwarty na całościowe i pełne orędzie Dobrej 
No winy, słuchać jej i wprowadzać ją w życie, na co zwrócił 
już uwagę papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evange-
lii nuntiandi (por. EN 13). Pojednanie jest ostatecznie owocem 

41 Por. Jan Paweł II, Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w mi-
sji Kościoła, OR 15(1994), nr 8, s.32-33.

42 Por. tenże, Pojednanie z Bogiem i pojednanie między ludźmi, OR 
4(1983), nr 5-6, s. 3.



53

CELE NOWEJ EWANGELIZACJI

pełnej współczującej miłości i miłosierdzia inicjatywy Boga, 
urzeczywistniającej się i objawiającej w dziele odkupienia do-
konanym przez Jezusa Chrystusa. Przedłużeniem tego dzieła 
zbawczego jest Kościół, w którym ludzie mają przystęp do 
źródła łaski, wy służonej na drzewie Krzyża przez Odkupicie-
la człowieka, czyli czerpią w nim owoce odkupienia. Kościół 
przepowiada ustawicznie posłanie o pojednaniu, głoszone 
przez Jezusa Chrystusa, zachęca nieustannie wszystkich ludzi 
do nawrócenia i uwierzenia w Dobrą Nowinę. 

Celem nowej ewangelizacji jest również umoż liwienie lu-
dziom poznania tajemnicy Miłosierdzia Bożego i doznania go 
oraz uświadomienie im potrzeby czynienia miłosierdzia bliź-
nim, by móc samemu dostąpić miłosierdzia ze strony Boga, ze 
wszystkimi konsekwencjami takiej postawy dla rodziny, społe-
czeństwa i świata, jest naczelnym celem ewangeli zacji od po-
czątku historii Kościoła, a szczególnie nowego jej etapu, jakim 
jest dzieło nowej ewangelizacji, do której wezwał chrześcijan 
papież Jan Pa weł II.43

Podsumowując wymienione przez Jana Pawła II cele nowej 
ewangelizacji, można powiedzieć, że winna się ona przyczynić 
do spełnienia przez Kościół swej misji w świecie współcze-
snym, a tym samym do rozwiązania problemów, z jakimi Lud 

43 Por. W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki cza-
su, dz. cyt., s. 202. Głoszenie i wprowadzanie w życie tajemnicy Miłosier-
dzia Bożego, która objawiła się nam w Jezusie Chry stusie, jest naczelnym 
obowiązkiem Kościoła na obecnym etapie dziejów, jak naucza Jan Paweł II 
w encyklice Dives in misericordia (por. DiM 13, 14). To miłosierdzie jest 
podstawową treścią orędzia mesjańskiego Odkupiciela człowieka i stano wi 
siłę konstytutywną Jego posłannictwa. Głosząc tę prawdę, Kościół poma-
ga wszystkim ewangelizowanym ludziom odnaleźć Chrystusa, pojednać się 
z Bogiem, a w Bogu z bliźnimi, uwolnić się od mocy zła, wejść w trwałą komu-
nię z Bogiem i z bliźnimi, przyjąć Boży pokój i zaprowadzić go w świecie, 
wraz z przywróceniem Bożego porządku i ładu (Por. DiM 6; RH 13, 18, 20-21). 
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Boży ak tualnie się spotyka. Dzieło nowej ewangelizacji ma do-
prowadzić do odnowie nia więzi chrześcijan z Bogiem i do od-
budowy społeczności chrześcijańskiej tam, gdzie zanika oraz 
do rozbudzenia w ludziach ochrzczonych troski o zba wienie 
innych, dzięki czemu nadejdzie nowa epoka misyjna, której 
owocem będzie przeobrażenie całego porządku doczesnego po 
myśli Bożej,44 czyli odnowa zsekularyzowanego świata.

Benedykt XVI podziela cele nowej ewangelizacji podane 
przez swoich poprzedników. Podczas rozważania przed mo-
dlitwą „Anioł Pański” 23 października 2010 roku, w dniu, 
w którym zakończył się Synod Biskupów Bliskiego Wschodu, 
nawiązał do słów Pawła VI, że „Kościół jest dla ewangelizacji, 
czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie-
go dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się Bo-
giem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofi arę Chrystusa 
w odprawianiu Mszy świętej, która jest pamiątką Jego śmierci 
i chwalebnego zmartwychwstania (adhortacja apostolska, 
Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975 r., 14: AAS 68(1976), s. 
13). Z tego względu przyszłe Zwyczajne Zgromadzenie Ogól-
ne Synodu Biskupów w 2012 r. będzie poświęcone tematowi: 
‘Nowa ewangelizacja, by przekazywać wiarę chrześcijańską’. 
Kościół działa w każdym czasie i w każdym miejscu, aby przy-
jąć każdego człowieka i przekazać mu pełnię życia w Chrystu-
sie”.45

W Liście Apostolskim w formie motu proprio „Ubicumque 
et semper”46 Benedykt XVI zauważył, iż na przestrzeni dzie-

44 Por. RMis 92; J. Górski, Nowa wiosna Ewangelii. Z zagadnień misyj-
nych, Kraków 1993, s. 12-13, 22-31. 

45 Benedykt XVI, Nowa ewangelizacja, by przekazać wiarę chrześcijań-
ską, OR, wyd. polskie, nr 12(2010), s. 43.

46 List został podpisany w Castel Gandolfo, 21 września 2010 roku, 
w święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w szóstym roku pontyfi ka-
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jów nowa ewangelizacja przyjmowała różne formy i sposoby 
realizacji, zgodnie z realiami miejsca, sytuacji czy momentu 
historycznego. Dzisiaj musi się ona zmierzyć między innymi 
ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się 
coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały 
się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Na religijny wymiar 
życia ludzkiego wpłynęły gigantyczne postępy nauki i techniki, 
poszerzanie się możliwości życia i przestrzeni wolności indy-
widualnej, głębokie przemiany gospodarcze, zjawisko migracji 
oraz mieszanie się ludów i kultur, coraz silniejsze wzajemne 
powiązania między narodami. Z jednej strony zmiany te przy-
niosły ludzkości niezaprzeczalne korzyści, z drugiej zaś doszło 
do niepokojącego zagubienia sensu sacrum, prowadzącego do 
kwestionowania tych fundamentów, które dotychczas zdawa-
ły się nie podlegać dyskusji, jak wiara w Boga stworzyciela, 
otaczającego człowieka swą opatrznością, objawienie Jezusa 
Chrystusa jedynego zbawiciela i wspólne pojmowanie podsta-
wowych doświadczeń człowieka, takich jak rodzenie się, umie-
ranie, życie rodzinne, odniesienie do prawa naturalnego.47 

W tym kontekście Benedykt XVI uważa za właściwe, by 
cały Kościół podjął wysiłek misyjny, zdolny do krzewienia 
nowej ewangelizacji. Odnosi się ona przede wszystkim do 
Kościołów utworzonych już dawno temu, które jednakże żyją 
w bardzo zróżnicowanych warunkach. Na niektórych obsza-
rach, pomimo postępującej laicyzacji praktykowanie wiary 
jest nadal żywe i jest głęboko zakorzenione w duszy całych 
narodów. W innych regionach wyraźniej widać dystansowanie 
się całych społeczeństw wobec wiary, wraz ze słabszą tkanką 

tu Benedykta XVI. Polski przekład Listu Apostolskiego Ewangelia zawsze 
i wszędzie (Ubicumque et semper) znalazł się w: OR, wyd. polskie, nr 1(2011), 
s. 11-13. 

47 Por. tamże, s. 12.



56

KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC

kościelną, choć niepozbawioną elementów żywotności. Istnie-
ją też regiony niemal całkowicie zlaicyzowane, gdzie światło 
wiary powierzone jest świadectwu małych wspólnot. „Te zie-
mie, które potrzebowałyby ponownego pierwszego głoszenia 
Ewangelii, wydają się być szczególnie oporne na wiele aspek-
tów orędzia chrześcijańskiego”.48

SUMMARY

Article I show the role of the new evangelization in the 
modern world. The author referring to the documents of the 
Magisterium of the Church and papal speeches, points to the 
objective of a new evangelization - it can be claimed that it 
should contribute to the fulfi llment of the mission in the mod-
ern world by the Church and thus to resolving problems people 
of God face now.

48 Tamże, s. 13.
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NAUCZANIE I WŁADZA W KOŚCIELE
Teaching and authority in the Church

W Kościele katolickim problem władzy nie istnieje, gdyż 
zasady kierowania działalnością eklezjalną wynikają z hierar-
chicznej struktury społeczności kościelnej. Tyle teoria. Proble-
my pojawiają się, gdy hierarchowie wprowadzają te zasady 
w życie. W praktyce kościelnej prawa i obowiązki, wynikają-
ce z umocowania władzy hierarchicznej, należy rozpatrywać 
nie tylko w odniesieniu do teoretycznie określonych zasad 
ogólnych dotyczących misji Kościoła, ale przede wszystkim 
uwzględnić trzeba specyfi kę konkretnych funkcji zbawczych: 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011

* Ks. Jan Przybyłowski (ur. 1958), kapłan diecezji włocławskiej. Studia 
specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, otrzymując stopień doktora w 1993 roku. Habilitację 
uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
w 2001 roku. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoral-
nej Fundamentalnej na UKSW. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora nauk 
teologicznych i otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego na UKSW. Po-
nadto od 2010 roku pełni funkcję prorektora ds. fi nansowych i naukowych 
na UKSW. Opublikował liczne artykuły dotyczące przede wszystkim pro-
blematyki wychowania chrześcijańskiego, a także jest autorem kilku ksią-
żek, m.in. „Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzie-
ży. Studium pastoralne” (Lublin 2001), „Funkcja wychowawcza w teorii 
i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne” (Warszawa 2010).
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nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej. Tematem tego arty-
kułu będzie określenie zasad dotyczących relacji między wła-
dzą a funkcją nauczycielską. Jako leitmotiv tego opracowania 
posłuży nauczanie św. Grzegorza Wielkiego. Na temat naucza-
nia pisze on m.in. tak: „wiedza ludzi zarozumiałych tym się 
odznacza, iż kiedy nauczają, nie umieją tego czynić z pokorą 
i nie potrafi ą przekazać w sposób wiarygodny prawdy, którą 
dobrze znają. Z samej ich mowy wynika, iż dzięki nauczaniu 
uważają siebie za bardzo wysoko postawionych, podczas gdy 
na swych uczniów patrzą jako na pozostających o wiele poni-
żej, nieomal w przepaści”.1 Odnosząc te słowa św. Grzegorza 
do relacji między nauczaniem a władzą można sformułować 
główną tezę tego artykułu: sztuka nauczania stoi u podstaw 
sztuki rządzenia. 

W Kościele jest to szczególnie ważna zasada. Brak szacun-
ku dla niej stwarza realne zagrożenia, które mogą pojawić się, 
jeśli w Kościele będą nauczać ludzie, którzy nie potrafi ą rzą-
dzić, albo zechcą tylko rządzić, nie zajmując się nauczaniem. 
Nauczanie nie daje władzy w znaczeniu przewagi nad innymi: 
„jestem wyżej postawiony”. Nauczającym w Kościele może 
być każdy człowiek, który dobrze zna prawdę i to jest klucz do 
zrozumienia relacji między nauczaniem i władzą. Jeśli zatem 
ktoś się wywyższa z powodu dobrej znajomości Prawdy i wy-
raża to za pomocą narzucanej innym ludziom formy jej zrozu-
mienia, to tym samym występuje przeciwko samej Prawdzie. 
Kto zaś odrzuca Prawdę w Kościele nie może mieć mandatu 
rządzenia. 

Prawda musi bronić się sama, tak jak dobro. Przeciwko 
dobru występuje zło, tak samo realne jak dobro. Jezus naucza 

1 Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba (księ-
ga 23, 23-24), w: Liturgia Godzin, t. 3, s. 245.
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w Ewangelii, aby jego uczniowie nie stawiali oporu złu. Nie 
wdając się w teologiczne dywagacje, można przyjąć uprosz-
czoną interpretację tych słów Jezusa: przeciwko złu nie można 
występować złem ani dobrem, gdyż są to kategorie czasowo-
przestrzenne. Stąd wypływa ich realność. Natomiast dobro 
i zło dopiero wtedy zostają realnie spersonifi kowane, gdy kon-
kretna, indywidualnie niepowtarzalna osoba ludzka działa do-
brze lub źle. Jeśli zatem zło przeciwstawia się człowiekowi, 
można powiedzieć: staje na jego drodze, to nadal nie jest to 
jego zło. Źródłem zła, które prawdziwie zagraża człowiekowi 
jest on sam. Jeśli człowiek chce walczyć ze złem, musi zatem 
wystąpić przeciwko sobie, „zaprzeć się samego siebie”. 

Inaczej ma się sprawa z dobrem. Człowiek może działać 
dobrze, jeśli przyjmie pomoc z zewnątrz – dar Boga (łaska). 
Źródło dobra nie tkwi zatem w samym człowieku, ale jest poza 
nim – jest nim Bóg. Bóg jest Dobrem i Bóg jest Prawdą. Dla-
tego człowiek nie może bronić Boga. On musi bronić siebie 
w imię Dobra i Prawdy. Argumenty, których może używać 
człowiek w walce z fałszem powinny zatem pochodzić od 
Boga, tak jak i siła do przezwyciężenia zła powinna być przy-
jęta od Boga jako dar. Co zatem pozostaje człowiekowi? Nie 
może być bezczynny, gdyż łaska (Prawda i Dobro) buduje na 
naturze. Kształtowanie natury, praca nad sobą, wysiłek forma-
cyjny – oto są działania człowieka na drodze czynienia Dobra 
i głoszenia Prawdy.

W przekazywaniu i przyjęciu Prawdy potrzebna jest nade 
wszystko pokora, która nie powinna być tylko sposobem za-
chowania. Pokora jest bowiem w pierwszym rzędzie relacją 
człowieka do Prawdy. Nauczać i rządzić może zatem tylko ten 
w Kościele, kto jest powołany przez Prawdę. W innym wypad-
ku będzie to uzurpator. Dlaczego? Gdyż, jak pisze Baldwin, 
biskup kanterberyjski, „Pan zna myśli i zamiary naszego serca. 
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Bez wątpienia zna je wszystkie. My natomiast znamy tylko te, 
które daje nam poznać udzielając łaski rozeznania. Albowiem 
nie wszystko, co jest w człowieku, zna jego duch; o myślach 
dobrowolnych lub niedobrowolnych kształtuje sobie pogląd 
nie zawsze odpowiadający rzeczywistości”.2

Poznać Prawdę może zatem tylko ten, kto Boga uznaje za 
źródło Prawdy. Relację między Bogiem i człowiekiem okre-
śla natomiast wiara, która uwiarygodnia Prawdę. Czy uwie-
rzyć może człowiek zarozumiały? Czy wierzyć może człowiek 
pyszny? Czy zawierzyć może człowiek wywyższający się nad 
innych? Pytamy o wiarę w Boga, a ta musi być pokorna. Bez 
pokory wiara nie istnieje, tak samo jak władza bez pokory jest 
tylko złudzeniem. Perspektywa wiary pokornej zmienia pa-
trzenie zarówno na nauczanie, jak również na władzę. Jest to 
bowiem spojrzenie na rzeczywistość ziemską przez pryzmat 
nieograniczoności i nieskończoności, czyli bez ludzkich ogra-
niczeń. 

Nauczaniu i władzy zagrażają różnorakie ambicje, zwłasz-
cza poparte świadomością dobrej znajomości Prawdy. Na-
tomiast „nierzadko własna nasza wyobraźnia, jakiś człowiek 
bądź nawet kusiciel podsuwa nam coś, co ma pozory dobra, ale 
w Bożych oczach nie zasługuje na nagrodę należną prawdziwej 
cnocie. Istnieją bowiem pozory cnoty albo wady, które zwodzą 
serce i oszukują umysł, tak iż kształt dobra zdaje się pojawiać 
w rzeczy złej, a znowu rzecz zła przybiera powierzchowność 
dobra. Jest to przejaw naszej ułomności i niewiedzy, nad którą 
należy wielce ubolewać i bardzo jej się lękać”. 3 Prawda i fałsz, 
dobro i zło, cnota i wada, wiedza i niewiedza, władza i tyrań-

2 Z traktatów Baldwina, biskupa kanterberyjskiego, w: Liturgia Godzin, 
t. 3, s. 251.

3 Tamże, s. 251-252.
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stwo są bardzo blisko siebie i oddziela je cienka granica. Moż-
na zatem postawić pytanie: skąd biorą się chore ludzkie ambi-
cje wywyższania się w imię prawdy, dobra, cnoty, wiedzy lub 
władzy i panowania nad innymi? Z braku cierpliwości, czyli 
z braku szacunku dla bezwzględnej autonomii praw Bożych. 
Człowiek nie powinien mierzyć swojego postępowania wobec 
innych ludzi czasem i przestrzenią ograniczonej rzeczywistości 
ziemskiej, ale nieograniczonością i nieskończonością rzeczy-
wistości Bożej. Do tego potrzebne jest jednak rozeznanie. „Na-
pisane jest bowiem: są drogi, co zdają się ludziom słuszne, a w 
końcu prowadzą do śmierci. Apostoł Jan przestrzegając przed 
takim niebezpieczeństwem napomina nas w słowach: Badajcie 
duchy, czy pochodzą od Boga. Kto jednak może rozstrzygnąć, 
czy pochodzą od Boga, jeżeli nie otrzyma daru rozeznania du-
chów, tak aby mógł trafnie i szczegółowo ocenić myśli, poru-
szenia i zamiary. Dar rozeznania jest matką wszystkich cnót. 
Dlatego potrzebuje go każdy zarówno do udzielania wskazó-
wek innym, jak też kierowania i doskonalenia siebie”. 4

Bez posiadania daru rozeznawania duchów, czyli bez po-
kornego uszanowania Prawdy Bożej, każdy przejaw władzy 
ludzkiej zagraża nie tylko pojedynczemu człowiekowi, ale od-
działuje na innych pozostających w bezpośredniej relacji za-
leżności. Władza nie jest bowiem dana pojedynczej osobie, ale 
społeczności, która nie może jej oddać, a jedynie delegować 
wybranych do jej sprawowania. 

Natomiast pierwszym objawem zawłaszczania prawdy 
i władzy jest zarozumialstwo tych, którzy powinni nauczać 
i rządzić. Objawia się ono nie tylko przez decyzje podejmo-
wane z egoizmu, ale także przez nauczanie bez pokory i trak-

4 Z traktatów Baldwina, biskupa kanterberyjskiego, w: Liturgia Godzin, 
t. 3, s. 252.
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towanie innych jak gorszych od siebie. Każdy bowiem kto ma 
władzę i z tego powodu nie dba o wiarygodne przekazywanie 
Prawdy, już sprzeniewierza się prawości władzy. Decyzje ludzi 
posiadających władzę, w swoich skutkach zarówno dobrych 
jak i złych, nie anektują indywidualnej, ludzkiej wolności, ale 
są groźne dla rozwoju społecznego. Dlatego wszelkie zafał-
szowania Prawdy, których źródłem są pycha i zarozumialstwo 
rządzących, prowadzą do ostrych podziałów społecznych, a te 
w konsekwencji hamują społeczny rozwój.  

W kościelnej wspólnocie najważniejsza jest zasada równo-
ści: nie ma lepszych czy gorszych, mądrzejszych czy głupszych, 
bogatszych czy biedniejszych. W Kościele nie powinno być po-
działów, bo równość wszystkich Chrystus uczynił podstawową 
zasadą jego życia i działalności: kto chciałby być większy niż 
inni, niech będzie sługą innych. Można natomiast nie radzić 
sobie z akceptacją różnego rodzaju decyzji władz kościelnych. 
Można mieć inne zdanie na temat rozstrzygnięć hierarchów. Po-
dobnie jak osoby duchowne mogą „gorszyć się” zachowaniem, 
postępowaniem, czy sposobem decyzyjności ludzi świeckich. 
To działa bowiem w dwie strony. „Słusznie przeto mówi do 
nich Pan ustami proroka: Sprawowaliście władzę nad nimi su-
rowo i bezwzględnie. Istotnie, surowo i bezwzględnie rządzą 
ci, którzy nie starają się o poprawienie swoich podopiecznych 
spokojnym przekonywaniem, ale surowo postępując starają się 
ich ugiąć”.5 Wszelka „siła” w rządzeniu i nauczaniu jest zatem 
zagrożeniem dla społeczności, także kościelnej. 

W indywidualnych relacjach, a takie stanowią podstawę funk-
cjonowania wspólnoty kościelnej, potrzeba najpierw szacunku 
dla inności drugiej osoby. Jakiekolwiek próby „ugięcia” drugie-

5 Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba (księ-
ga 23, 23-24), w: Liturgia Godzin, t. 3, s. 245.
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go człowieka z wykorzystaniem siły władzy jest zaprzeczeniem 
Prawdy, która w taki sam sposób zobowiązuje tak władzę, jak 
i podwładnych. Do Prawdy dochodzi się zaś albo przez naucza-
nie innych, albo przez uczenie się od innych. Dobra znajomość 
Prawdy przez nauczających ma bowiem taką samą wartość, jako 
pokorne otwarcie się na poznanie Prawdy przez nauczanych. 
Jednych i drugich obowiązują te same zasady. Formułuje je 
klarownie biskup Baldwin: „Myśl o tym, co należy czynić, jest 
słuszna, jeśli kierowana jest wolą Boga. Intencja jest godziwa 
i święta, kiedy z całą prostotą zwraca się ku Bogu. Całe nasze 
życie i każdy czyn będą przeniknięte światłem, jeśli oko będzie 
uczciwe i szczere. Jest takim wówczas, kiedy dzięki należyte-
mu zastanowieniu wie, co należy czynić, a działając z prostotą 
i w dobrej intencji, unika wszelkiej dwulicowości. Rozumne za-
stanowienie nie dopuszcza błędu, dobra zaś intencja wyklucza 
udawanie. Na tym właśnie polega prawdziwe rozeznanie, to jest 
na połączeniu zastanowienia i dobrej intencji”. 6

Jedynym więc sposobem rozwiązywania wszelkich kon-
fl iktów w Kościele powinno być odniesienie do Prawdy i Do-
bra. Nie ci zatem mają władzę, którzy podejmują decyzje, ale 
władza należy do wszystkich, którzy znają Prawdę, albo mają 
prawo do jej poznawania i uznają Dobro, które pochodzi od 
Boga. Dlatego w Kościele najważniejszą rolę spełniają środ-
ki ubogie, którymi można dokonywać wielkich dzieł. Do tych 
ubogich środków należy najpierw nauczanie Prawdy, które 
Chrystus uczynił priorytetem w Kościele i czynienie Dobra w 
imię Chrystusa, który jest samym Dobrem. 

Wrogiem Prawdy jest kłamstwo, dwulicowość. Mistrzem 
oszustwa jest zły duch, działający przez pychę, która uniemoż-

6 Z traktatów Baldwina, biskupa kanterberyjskiego, w: Liturgia Godzin, 
t. 3, s. 252.
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liwia poznanie Prawdy. „Prawdziwa natomiast wiedza tym bar-
dziej wystrzega się pychy, nawet w myśli, im gorliwiej strza-
łami słów godzi w tego, kto jest nauczycielem pychy. Zabiega, 
aby swoim wyniosłym zachowaniem nie przepowiadać tego, 
którego świętymi słowami zwalcza w sercach słuchaczy. To-
też stara się życiem i słowami ukazywać pokorę, nauczycielkę 
i matkę wszystkich cnót, tak aby uczniowie prawdy dostrzegali 
ją zachowywaną w życiu raczej niż głoszoną w słowach”.7

Wszelka wyniosłość w głoszeniu Prawdy przekłada się na 
nieskuteczność rządzenia. Natomiast pycha władzy sprawia, że 
nauczanie jest bezcelowe i błędne. We wszelkich działaniach 
eklezjalnych, czy to w nauczaniu, czy w rządzeniu, potrzeb-
ne jest rozeznanie, czyli połączenie Prawdy z Dobrem. To są 
wartości uniwersalne, które obowiązują wszystkich członków 
wspólnoty kościelnej. W Kościele, wspólnocie Chrystusowej, 
pojawiają się jednak od czasu do czasu realne niebezpieczeń-
stwa zagrażające wypełnianiu jego misji. Na niektóre z nich 
zwrócił już uwagę Paweł VI. 

Kościół nieustannie się przemienia, dlatego za błędne nale-
ży uznać nauczanie niektórych katolików, którzy uważają, że 
jego odnowa polega na wprowadzaniu form, jakie Kościół miał 
w starożytności. Prawdziwa odnowa Kościoła w Prawdzie po-
lega natomiast na przywróceniu mu doskonałej postaci i kształ-
tu (poprzez odkrywanie jego świętości), które by odpowiada-
ły pierwotnemu jego wyglądowi, ale zarazem godziłyby się 
z postępem, przez który Kościół słusznie i prawnie rozwinął się 
z pierwotnych instytucji do dzisiejszego stanu.8 

7 Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba (księ-
ga 23, 23-24), w: Liturgia Godzin, t. 3, s. 245.

8 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 47. Uzasadniona jest tu analo-
gia do ziarna, z którego wyrasta drzewo. Pierwotny Kościół był jak ziarno, 
a współczesny jest już drzewem. 
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Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, który 
działa przez ludzi. Jednak fałszywym jest nauczanie, że od-
nowienie struktury Kościoła jest możliwe przez przywrócenie 
instytucji charyzmatyków. Kościół jest wspólnotą powszech-
ną, dlatego jego stan (nowość i prawdziwość) nie zależy od 
pomysłów małej grupy ludzi.9 Charyzmatycy, pod wpływem 
wewnętrznego żaru, a niekiedy w przekonaniu, że porusza 
nimi jakieś natchnienie Boże, mogliby próżnymi mrzonkami 
o jakiejś niedorzecznej odnowie splamić autentyczną postać 
Kościoła. 10 

Wielu wiernych opacznie też naucza, że odnowa Kościoła 
polega przede wszystkim na dostosowaniu swoich poglądów 
i obyczajów do obyczajów świeckich i skłonności tego świa-
ta. Ponieważ powaby życia świeckiego są wielką pokusą dla 
współczesnych wyznawców Chrystusa, dlatego to przysto-
sowanie wydaje się wielu ludziom nie tylko konieczne, ale 
i roztropne. Wskutek tego ludzie małej wiary (targani wątpli-
wościami i poszukujący Prawdy), nie zachowujący rzetelnie 
przepisów kościelnych, sądzą, że nadszedł odpowiedni czas 
dostosowania się do nowoczesnego sposobu myślenia i dzia-
łania, które wydają się najlepsze i jedyne, jakie mogą i po-
winni przyjąć chrześcijanie. Ta zbytnia skłonność do takiego 
przystosowania się wciska się zarówno w dziedzinę fi lozofi i11 

  9 Św. Hieronim naucza, że bez jedności tyle byłoby w Kościele sekt, ilu 
jest kapłanów. Por. Dialog przeciw Lucyferianom, 9; PL 23, s. 173. Jeszcze 
większym zagrożeniem dla Kościoła mogą być charyzmatycy, którzy tworzą 
„kościółki” w Kościele. 

10 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 47. 
11 Na współczesną fi lozofi ę mają wpływ obyczaje i nawyki tego świata. 

Tymczasem w prawdziwej fi lozofi i duch powinien być swobodny i niezależ-
ny, spragniony samej prawdy i chętnie przyjmujący pouczenia mistrzów wy-
próbowanych.
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i w postępowanie człowieka, w którym coraz trudniej okre-
ślić, co jest słuszne i jaka jest właściwa droga życia.12

Niektórzy chrześcijanie, w swojej gorliwości apostolskiej, 
nauczają, że dla uzyskania łatwiejszego dostępu do stowarzy-
szeń świeckich i dla pozyskania życzliwości ludzi, a zwłaszcza 
dzisiejszej młodzieży, należy wyzbyć się chrześcijańskich za-
sad życiowych, a także wyrzec się poważnej troski o zacho-
wanie wartości ewangelicznych.13 Wskutek tego niektórzy tak 
spośród młodszego kleru jak i z zakonów, powodowani najlep-
szą intencją, by zbliżyć się do mas ludowych, albo do jakichś 
poszczególnych grup, chcą raczej upodobnić się do nich, niż od 
nich się różnić. Takie zachowanie prowadzi do tego, że przez 
próżne naśladownictwo pozbawiają swoje prace siły i skutecz-
ności. Dlatego należy przyjąć, jako główną zasadę działalności 
apostolskiej, pouczenie Chrystusa, że Jego uczniowie powin-
ni być na świecie, ale nie z tego świata. Ta prawda doskonale 
przystaje do czasów współczesnych, jakkolwiek w praktyce 
trudno jest to pouczenie realizować.14

Te przykłady pokazują, że w Kościele gorliwość w naucza-
niu, w rządzeniu, a tak w ogóle w każdym innym działaniu, po-
winna iść w parze z poważną postawą świadka wobec Prawdy 
i Dobra. Dlatego też kiedy „święty Paweł mówi do swego ucznia 

12 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 48.
13 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 49. Wartości ewangeliczne są 

fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Dzięki nim uczniowie Chry-
stusa są zdolni do nawiązywania łączności z innymi ludźmi, którym mogą 
przekazać prawdę o zbawieniu.

14 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 49. Będzie zatem dla nas z ko-
rzyścią, jeżeli Chrystus, który zawsze żyje, aby się wstawiać za nami, również 
i teraz zaniesie Ojcu niebieskiemu tę modlitwę za nas wspaniałą i bardzo na 
czasie: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego” 
(J 17, 15).
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Tymoteusza: Zachęcaj i nauczaj z całą powagą, nie zaleca roz-
kazywania, ale powagę, która wynika ze sposobu życia. Z po-
wagą naucza się wówczas, kiedy wpierw spełnia się to, czego 
się naucza. Gdy bowiem postępowanie przeszkadza słowom, 
wówczas nauczanie traci wiarygodność. Tak więc Apostoł nie 
zaleca wzniosłości w przepowiadaniu, ale wiarygodność pły-
nącą z dobrego życia. Stąd też o Panu naszym napisano: Uczył 
ich jako Ten, który ma władzę, nie zaś jak uczeni w Piśmie 
i faryzeusze. To właśnie Pan przede wszystkim przemawiał 
z mocą, ponieważ nie popełnił żadnego czynu zasługującego 
na naganę. Z mocy Bożej bowiem posiadał to, co nam przeka-
zał za pośrednictwem świętości swego człowieczeństwa”. 15 

W każdym postępowaniu chrześcijanina pokora i powaga  
powinny iść w parze. Pokora, która otwiera człowieka na dru-
giego człowieka, jest zasadą życia wspólnotowego w Kościele. 
Pokora uwiarygodnia bowiem głoszoną Prawdę i umożliwia 
traktowanie drugiej osoby jak bliźniego (równego w prawach 
wspólnotowych). Powaga natomiast uwiarygodnia głoszoną 
Prawdę za sprawą dobrego życia, które powinno być zgodne 
z nauczaną i wyznawaną Prawdą. „Tak więc wszystko należy 
czynić w świetle rozeznania, jakby w Bogu samym i pod okiem 
Boga”. 16

SUMMARY

The subject of this article is to establish rules between faith 
and the Church’s tutorial function. Reference will be made rich 

15 Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba (księ-
ga 23, 23-24), w: Liturgia Godzin, t. 3, s. 245.

16 Z traktatów Baldwina, biskupa kanterberyjskiego, w: Liturgia Godzin, 
t. 3, s. 252.
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teaching of Saint Pope Gregory the Great. The author in his re-
fl ections will attempt to show the teaching Magisterium of the 
Church on the authority of the Church. Also indicate the risks 
that can affect people of the Church who did not skillfully use 
the power he got. 
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1. WSTĘP

Zachodzące po 1989 roku przemiany polityczno-społeczne 
i kulturowe stawiają Kościół w Polsce wobec szeregu wyzwań. 
Musi on uczyć się nowych form działania w skomplikowanej 
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rzeczywistości warunkującej tworzenie się, mającego dostęp do 
wielości propozycji na rynku idei, społeczeństwa pluralistycz-
nego. Aby budować dostosowany do zmieniającej się szybko 
rzeczywistości i odpowiadający na wezwania współczesności 
model działalności duszpasterskiej, potrzeba najpierw postawić 
odpowiednią diagnozę istniejącej sytuacji. Nie może być ona 
cząstkowa i subiektywna – powinna to być pogłębiona diagno-
za naukowa, uwzględniająca szeroki kontekst zachodzących 
zmian. Pomocą w tego typu diagnozie służą badania socjolo-
giczne, do których przeprowadzenia i następni wykorzystani 
w duszpasterstwie wzywa nauczanie II Soboru Watykańskie-
go1 oraz dokumentów posoborowych2.  

Realizując wskazania  Magisterium, biskupi poszczegól-
nych polskich diecezji zlecają Ośrodkowi Sondaży Społecz-
nych OPINIA Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
SAC przeprowadzenie badań postaw społeczno-religijnych 
ich mieszkańców3. W 2010 roku przeprowadzono badania 

resocjalizacyjną na studiach podyplomowych w Pedagogium Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych w Warszawie. Jest wychowawcą w Bursie Salezjańskiej 
w Warszawie oraz nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej w archidie-
cezji łódzkiej. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z wyko-
rzystaniem badań socjologicznych w teologii pastoralnej. Zajmuje się przede 
wszystkim tematyką młodzieży, jej wychowaniem oraz religijnością. Kontakt: 
matitux@gmail.com.  

1 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 62 (dalej 
KDK); Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 16-17 (dalej DB). 

2 Adhortacja apostolska Familiaris consortio bł. Jana Pawła II, 5 (dalej 
FC); Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis bł. Jana Pawła II, 52 (dalej 
PDV); Dyrektorium Kongregacji ds. biskupów Apostolorum successores, 165 
(dalej AS). 

3 Do tej pory takie badania zostały przeprowadzone w 17 diecezjach. Na-
leży wyrazić nadzieję, że zostaną one przeprowadzone we wszystkich pol-
skich diecezjach, co pozwoli na stworzenie mapy socjografi cznej polskiego 
katolicyzmu i zaproponowanie perspektywicznych działań duszpasterskich.   
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w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ich owocem będzie publi-
kacja   zawierająca nie tylko szczegółową analizę zebranego 
materiału empirycznego, ale także przygotowany na polecenie 
ordynariusza diecezji arcybiskupa Henryka Hosera SAC roz-
dział zawierający wnioski i postulaty pastoralne4. Stanowi to 
całkowite novum w odniesieniu do opublikowanych wcześniej 
pozycji, w których brakuje całościowego i syntetycznego uję-
cia wyników badań i wyprowadzenia kierunkowych propozy-
cji działań duszpasterskich. 

Przygotowane przez autorów opracowanie jest przykładem 
ukazującym praktyczną realizację nauczania bł. Jana Pawła 
II, który defi niując istotę teologii pastoralnej jako naukowej 
refl eksji o codziennym wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha 
Świętego, w kontekście historii, zwraca uwagę na konieczność 
ewangelicznego rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej 
i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpaster-
ska (PDV 57). Teologia pastoralna nie pozostaje jedynie na 
etapie naukowego odczytania i opisania kairos, ale za pomocą 
teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej sytuacji Kościo-
ła zmierza do wypracowania aktualnych modeli teologicznych 
oraz imperatywów i programów działania według których bę-
dzie on wypełniał misję pośrednictwa zbawczego, aktualizując 
swoją istotę5.  

Nie sposób ująć w całościowy i wyczerpujący sposób 
wszystkich aspektów podejmowanych zagadnień. Autorzy po-
stanowili więc skupić się tylko na wybranych zagadnieniach, 
proponując podjęcie pewnych działań na różnych poziomach 
życia Kościoła. Najwięcej uwagi poświęcają działaniom podej-

4 Niniejszy artykuł jest poszerzoną wersją tego rozdziału. 
5 W. Piwowarski, Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna 

w duszpasterstwie, Chrześcijanin w świecie 1973 nr 26, s. 30. 



72

KS. T. WIELEBSKI, M. J. TUTAK

mowanym na poziomie parafi i, gdyż ta, choć potrzebuje ciągłej 
odnowy, nadal ma do spełnienia i spełnia swoje niezbędne, bar-
dzo aktualne posłannictwo w wymiarze duszpasterskim i ekle-
zjalnym; (…) będąc wciąż miejscem autentycznej humanizacji, 
zarówno w bezimiennym i samotnym tłumie wielkich współcze-
snych miast, jak na słabo zaludnionych obszarów wiejskich6.

Autorzy odwołują się do wskazań Magisterium Kościoła, 
które będąc normatywnym punktem odniesienia w podejmo-
wanych działaniach duszpasterskich, powinny zawsze mieć 
pierwszorzędne znaczenie w poprzedzających je refl eksjach 
pastoralnych. Nieraz uszczegóławiają oni swoje propozycje, 
nie twierdząc, że można je zastosować w każdym miejscu 
i czasie. Chcą oni z jednej strony zwrócić uwagę na koniecz-
ność zachowania wierności nauczaniu Magisterium, a z drugiej, 
nawiązując do postawionej diagnozy, pobudzić czytelników 
do twórczej refl eksji i poszukiwania adekwatnych do wyzwań 
współczesności działań. Tego typu postępowanie jest inspiro-
wane wskazaniami II Soboru Watykańskiego podkreślającego, 
że cały Lud Boży z pomocą Ducha Świętego ma odczytywać, 
rozważać i interpretować w świetle słowa Bożego znaki czasu 
(KDK 4; 44). Jest to wyraz właściwego rozumienia i współ-
tworzenia istoty Kościoła rozumianego jako communio, za 
urzeczywistnianie którego wszyscy jego członkowie są współ-
odpowiedzialni7. 

6 Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa bł. Jana Pawła II, 15 (dalej 
EE) .

7 Do rozumienia Kościoła jako communio odwoływał się bł. Jan Paweł 
II w adhortacji apostolskiej Christifi deles laici podkreślając, że II Sobór Wa-
tykański uczynił wiele, aby Kościół był wyraźnie rozumiany jako „komunia” 
i bardziej konkretnie jako „komunia” urzeczywistniany (ChL 19). Nawiązując 
do tekstów soborowych, papież ukazał obraz Kościoła jako winnej latorośli 
zakorzenionej w Chrystusie, który to obraz podkreśla wspólnotę wszystkich 
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1. WYBRANE TENDENCJE

Aby zaproponować podjęcie pewnych kierunkowych dzia-
łań duszpasterskich, należy ukazać najbardziej istotne tenden-
cje w religijności mieszkańców diecezji  Zaproponowanie dzia-
łań jest trudnym zadaniem, wymagającym dalekowzroczności, 
roztropności i właściwie rozumianej kreatywności. Podejmu-
jąc tego typu aktywność należy nieustannie pamiętać o głów-
nym celu istnienia Kościoła, którym jest prowadzące do Boga 
pośrednictwo zbawcze. Nie można również zapominać o tym, 
że perspektywą, w którą powinna być wpisana cała działalność 
duszpasterska Kościoła, jest perspektywa świętości (NMI 31). 

W badaniach socjologicznych istotnym wyznacznikiem re-
ligijności jest wiedza wiernych o podstawowych dogmatach 
wiary, jej obrzędach, świętych księgach i tradycjach. Zakłada 
się bowiem, że wiedza jest czynnikiem sprzyjającym zrozu-
mieniu rzeczywistości wiary i istniejących relacji oraz warun-
kuje dojrzewanie osoby wierzącej w procesach religijnych. Po 
sprawdzeniu stanu wiedzy religijnej diecezjan, okazało się, że 
mają oni w niej bardzo duże braki. Wyjątek stanowi młodzież, 
która właśnie zakończyła edukację religijną w szkole. Pocie-
szającym jest jednak fakt, iż mimo ignorancji religijnej, dorośli 
chętnie zdobyliby tę wiedzę i otworzyli się na związane z nią 

członków Kościoła, ich organiczną jedność oraz akcentuje wspólnotę w wy-
miarze wertykalnym i horyzontalnym. Fundamentem tej wspólnoty jest wspól-
nota z Bogiem, która potrzebuje konkretyzacji we wspólnocie między ludźmi. 
Urzeczywistnia się ona przez realizację podstawowych funkcji Kościoła. Idea 
tworzenia Kościoła jako domu i szkoły komunii została następnie rozwinięta 
przez bł. Jana Pawła II w liście Novo millenio ineunte (dalej NMI), co z kolei 
stało się inspiracją dla programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 
2010/2013. Zob. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu 
Kościoła-Wspólnoty, Lublin 2010, s. 54-59; 68; NMI 43. 
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pouczenia. Jest to o tyle istotne, że dotyka fundamentalnych 
dla życia religijnego spraw. Okazuje się bowiem, iż respon-
denci słabo znają sakramenty, a w szczególności sakrament 
namaszczenia chorych i pokuty. Nie znając ich defi nicji oraz 
istoty, nie są również w stanie zrozumieć ich znaczenia w roz-
woju duchowym. Mają także problemy z wyliczeniem, ale 
i z zaakceptowaniem, przykazań Dekalogu. Co ciekawe, jako 
najmniej znane i aprobowane podają przykazanie dotyczące 
świętowania Dnia Świętego.

Szczególne miejsce w badaniach nad postawami religijny-
mi, ze względu na łatwość znalezienia wskaźników i ich anali-
zy, zajmuje parametr rytualistyczny. Udział w praktykach jest 
bowiem uważany za warunek pożądany, a nawet konieczny 
przynależności do danej wspólnoty, stanowiąc ocenę religij-
ności innych i własnej. W związku z tym socjologowie religii 
skupiają się na mierzalnych aspektach praktyk religijnych, co 
w katolicyzmie jest znamionowane przez uczestnictwo w nie-
dzielnej mszy świętej (dominicantes) oraz przystępowanie do 
Komunii św. (communicantes) i wielkanocnej spowiedzi wraz 
z Komunią św. (paschantes). Z badań wynika, że w Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 1/3 mieszkańców w niedzielę w ogóle 
nie praktykuje. Wspomnianą tendencję zdecydowanie widać 
na terenie Warszawy wielkomiejskiej, wśród mężczyzn, osób 
w młodym wieku, pracujących w wolnych zawodach. Bada-
nia wykazały, że zaznacza się proces feminizacji, starzenia się 
i obniżania poziomu wykształcenia praktykujących diecezjan. 
Podobną tendencję widać także wśród osób przystępujących do 
Komunii świętej, którzy stanowią połowę wszystkich uczestni-
czących we mszy świętej. Wśród nich najwięcej mieszka na 
wsi, a najmniej w Warszawie. Tłumaczy się to po części faktem, 
że spora liczba osób mieszkających w stolicy nie spowiada się 
przez długi czas, nawet w okresie wielkanocnym. Na przykła-
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dzie paschantes najlepiej widać różnice między mieszkańcami 
Warszawy wielkomiejskiej a mieszkańcami wsi. Kiedy ponad 
połowa respondentów mieszkających w Warszawie spełnia 
obowiązek wielkanocny, to zdecydowana większość wiernych 
czyni to na wsi. Uśredniając wszystkie dane tego wskaźnika, 
można wyciągnąć wniosek, że co trzeci katolik diecezji nie 
spełnia obowiązku wielkanocnego, tyle samo co nie uczęszcza 
na niedzielną mszę św.

Z badań wynikają dwa rodzaje motywacji kierujące wier-
nymi przy uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Około 2/3 
respondentów traktują ją zasadniczo jako nakaz sumienia oraz 
wewnętrzne przeżycie, inni zaś traktują ją w sposób zewnętrz-
ny, jako zachowanie społeczno-kulturowe. Wierni należący 
do pierwszej kategorii osób to w przeważającej mierze miesz-
kańcy Warszawy wielkomiejskiej, natomiast w drugiej katego-
rii osób zauważa się przewagę mieszkańców wsi. Widoczne 
wśród mieszkańców stolicy bardziej emocjonalne podejście 
do przeżywania Eucharystii może wynikać z braku właściwe-
go zrozumienia przez nich jej istoty. W praktyce skutkuje to 
tym, co również potwierdza wielu duszpasterzy, że w stolicy 
rzadziej zamawiane są intencje mszalne. Z zaprezentowanych 
danych należy wysnuć wniosek, że mieszkańcy Warszawy 
potrzebują przede wszystkim formacji sumienia, które będzie 
jedynym motywatorem praktyk religijnych. Wydaje się także, 
że niezależnie od miejsca zamieszkania wiernych, należy także 
zwrócić większą uwagę na ich formację intelektualną.

W badaniach pojawiły się też pytania o praktyki nieobo-
wiązkowe, takie jak rekolekcje, pielgrzymki czy obrzędy zwią-
zane z najważniejszymi świętami kościelnymi. W socjologii 
religii do praktyk nieobowiązkowych zaliczana jest także co-
dzienna modlitwa indywidualna, którą teologowie zaliczają 
do praktyk obowiązkowych. Z przeprowadzonych badań wy-
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nika, że deklarowana wiara nie ma przełożenia na codzienne 
praktyki religijne wiernych, bowiem do systematycznej modli-
twy indywidualnej przyznaje się tylko prawie połowa diece-
zjan. Pozostałe elementy parametru rytualistycznego okazują 
się zależne od wielu czynników społeczno-demografi cznych, 
przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Osoby najbardziej 
praktykujące mieszkają tam, gdzie istnieje silna kontrola spo-
łeczna, jak na wsi czy w małym mieście. Co ciekawe, niektóre 
z ich praktyk, zwłaszcza kultywowanych w Wielkim Tygodniu, 
takich jak święcenie palm lub pokarmów, cieszą się bardzo wy-
soką aprobatą, bez względu na deklarację wiary i praktyk obo-
wiązkowych. 

Praktyki religijne, zwłaszcza obowiązkowe, w konsekwen-
cji włączają jednostkę w aktywność wspólnoty religijnej. Ko-
ordynują one bowiem i uwierzytelniają zjawiska związane ze 
świadomością, uczuciami i decyzjami osób wierzących. Każda 
jednostka ma potrzebę bycia razem, wspólnego działania i dą-
żenia do czegoś z innymi, zwłaszcza wtedy, gdy komunikacja 
we wspólnocie skoncentrowana jest na tym samym przedmio-
cie, w tym przypadku o charakterze religijnym. W tym kontek-
ście trzeba patrzeć na funkcjonowanie parafi i, co ma przełoże-
nie na poczucie więzi między jej wiernymi a samą instytucją. 
Składa się na to wiele czynników: obraz duchowieństwa, życie 
parafi alne i działające w niej mikrostruktury oraz sytuacja spo-
łeczno-kulturowa i ekonomiczna parafi an. Jak wynika z badań, 
dwóch na trzech mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej 
ma poczucie związku z własną parafi ą. Należy jednak zauwa-
żyć, że współczynnik ten zmienia się w zależności od miej-
sca zamieszkania i wykształcenia respondentów (im wyższy 
poziom wykształcenia, tym słabsza identyfi kacja). Na terenie 
Warszawy, zarówno w jej centrum, jak i na obrzeżach, więź tę 
deklaruje nieco ponad połowa badanych, zaś na terenach wiej-
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skich około 80%. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być 
wysoka ruchliwość przestrzenna mieszkańców miasta. Osoby 
przyjezdne: studenci czy pracownicy często zmieniają swoje 
miejsce zamieszkania, dlatego trudno im na pełną identyfi kację 
z nową parafi ą. Wolą utożsamiać się z parafi ą, z której pocho-
dzą, bo tam znają swoich duszpasterzy i społeczność lokalną.

Kolejnym czynnikiem warunkującym poczucie więzi z pa-
rafi ą jest ocena przez wiernych stanu duchownego. Z zebranych 
danych wyłania się pozytywny, choć nie pozbawiony konkret-
nych oczekiwań, obraz kapłanów. Mieszkańcy diecezji oczeku-
ją od swoich duszpasterzy nie tylko cech religijnych, ale także 
interpersonalnych i osobistych. Zwłaszcza osoby niewierzące 
i niepraktykujące chciałyby spotkać osoby duchowne, które 
cechuje radykalizm, pobożność, wiedza, mądrość, jak rów-
nież umiejętności komunikacyjne. Jak się okazuje, są to chy-
ba oczekiwania nie tylko tej grupy diecezjan. Wielu wiernych 
nie korzysta z pomocy duchowej kapłanów, co może wynikać 
z ich niedostępności, odczuwanego przez parafi an wstydu bądź 
braku zaufania wobec nich lub też przeświadczeniu o niero-
zumieniu ludzi czy też nie posiadaniu kompetencji w rozwią-
zywaniu indywidualnych problemów. Niespełnione przez ka-
płanów potrzeby i oczekiwania osób wierzących wskazują na 
to, że respondenci dostrzegają u duchownych ich wady natury 
osobowej i społecznej.

Czynnikiem, który także może mieć wpływ na percepcję ży-
cia parafi i, są działające w niej mikrostruktury. Między innymi 
zaliczamy do nich: Zespół Charytatywny, Poradnię Rodzin-
ną, Radę Duszpasterską, Akcję Katolicką, Koło Radia Mary-
ja, Radę Ekonomiczną. Z badań wynika, że respondenci po-
siadają słabą wiedzę na temat funkcjonowania przywołanych 
mikrostruktur. Chociaż prawie 2/3 respondentów spotkało się 
w swoich parafi ach z działalnością Zespołów Charytatywnych, 
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to ich liczba nie jest adekwatna do istniejących potrzeb8. Jesz-
cze gorzej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o przejawy 
działalności Poradni Rodzinnych, Rad Duszpasterskich, z któ-
rymi spotkała się 1/3 się badanych. Wspomniane mikrostruktu-
ry, razem z ruchami, do których przynależność deklaruje mniej 
niż co dziesiąty badany, wpływają zarówno na rozwój życia re-
ligijnego, jak i zaspokajanie potrzeb społecznych. Poszukując 
różnych sposobów pogłębienia więzi z parafi ą, istotnym jest 
zwrócenie uwagi na jej rolę w zaspakajaniu potrzeby wspól-
noty, której głód odczuwają zwłaszcza mieszkańcy Warszawy 
wielkomiejskiej.

Omówione parametry, przez swoje odniesienie do trans-
cendencji, nadają głębszy sens zjawiskom dotyczącym życia 
człowieka. Ujawnia się on przez ustosunkowanie się jednost-
ki do innych ludzi i rzeczy, czyli przez moralność religijną. 
Obejmuje postawy osób, ich aktywność w życiu codziennym, 
wynikającą z internalizacji norm etyki religijnej. Jednym ze 
wskaźników postaw moralnych jest negatywny lub pozytywny 
stosunek respondentów do konkretnych zachowań, zwłaszcza 
z zakresu życia seksualnego. Etyka katolicka dużą wagę przy-
kłada do spraw związanych z antykoncepcją, współżyciem 
przed ślubem i zapłodnieniem in vitro. Uogólniając wyniki prze-
prowadzonych badań, należy zauważyć, że im młodsza katego-
ria mieszkańców diecezji (badani mieli minimum 18 lat), tym 
bardziej selektywne podejście do moralności seksualnej. Bar-
dziej ogólnie i deklaratywnie wyglądają pytania o wartości w 
życiu osób wierzących. Badani mieszkańcy Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej wskazywali na rodzinę jako najważniejszą wartość 

8 Z informacji uzyskanych z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
21.07.2011 wynika, że Parafi alne Zespoły Caritas funkcjonują zaledwie 
w około 40% parafi i. 
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w ich życiu. Chociaż wsród wybieranych wartości nie pojawiała 
najczęściej wiara, to należy sądzić, że jest to dla respondentów 
wartość nieuświadomiona, mająca fundamentalne znaczenie 
w przeżywaniu przez nich życia, w poszukiwaniu jego sensu, 
odkrywaniu powołania, stylu wychowania czy życia rodzinnego. 
Z przeprowadzonych badań wynika również, że dla większości 
diecezjan wyznacznikiem postaw moralnych jest sumienie.

Powyżej zostały przedstawione tendencje które, według 
siedmiu parametrów, mają charakteryzować relgiijność miesz-
kańców Diecezji Warszawsko-Praskiej. W procedowaniu pa-
storalnym nie wystarczy jedynie przeanalizować zdobyte dane, 
ale trzeba wyciągnąć konkretne wnioski, a dzięki diagnozie, 
próbować także przewidywać dalsze możliwe scenariusze. Po-
niżej zostaną zaprezentowane wnioski i postulaty będące odpo-
wiedzią na istniejący stan rzeczy.

2. PARAFIA GŁÓWNYM MIEJSCEM 
REALIZACJI DUSZPASTERSTWA 

Podstawowym miejscem urzeczywistnienia i zarazem we-
ryfi kacji tego, że Kościół jest wspólnotą wiernych zjednoczo-
nych mocą słowa Bożego, liturgii, zwłaszcza eucharystycznej 
oraz codziennej miłości braterskiej, jest parafi a. Parafi a, jako 
komórka diecezji9, to określona wspólnota wiernych, ustano-
wiona na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą 
pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, sprawu-
je proboszcz jako własny pasterz10. Chociaż nie pochodzi ona 

9 Dekret o apostolstwie świeckich II Soboru Watykańskiego, 10 (dalej 
DA).  

10 Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 515 par. 1 (dalej KPK).
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z ustanowienia Bożego, będąc tylko wytworem Kościoła histo-
rycznego, stanowi najbardziej konkretną wspólnotę spotkania 
człowieka z Bogiem, będąc niejako ostatecznym umiejscowie-
niem Kościoła (ChL 26). To w niej dokonuje się wstępna socja-
lizacja religijna i ona w dużej części odpowiada za kondycję re-
ligijną i moralną swoich członków. Bł. Jan Paweł II, wzywając 
do bardziej stanowczej odnowy parafi i, podkreślał, że nie jest 
ona nigdy strukturą, terytorium, budynkiem, ale rodziną Bożą 
jako braci ożywionych duchem jedności, domem rodzinnym, 
braterskim i gościnnym, wspólnotą wiernych (ChL 26). Trzeba 
nieustannie stawiać sobie pytania o przyjęcie takich kierunków 
działań, które pozwolą w praktyce realizować zawartą w Ma-
gisterium Kościoła teologiczną wizję parafi i.

Podejmowane działania winny być porządkowane w kluczu 
ściśle powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących 
funkcji podstawowych Kościoła, o czym pisał papież Benedykt 
XVI, podkreślając, że głoszenie słowa Bożego (kerygma-mar-
tyria), sprawowanie sakramentów (liturgia) oraz posługa mi-
łości (diaconia) są ściśle ze sobą związanymi zadaniami, które 
nie mogą być od siebie rozdzielone11. 

Funkcja prorocka 
Jedną z podstawowych funkcji Kościoła, a więc również pa-

rafi i, jest funkcja przepowiadania słowa Bożego, które prowadzi 
do powstawania i rozwoju wiary (Rz 10, 17), stanowiąc zara-
zem początek budowania chrześcijańskiej wspólnoty. Funkcja 
nauczycielska bywa też nazywana martyrią, dla podkreślenia 
jej wymiaru świadectwa, tak potrzebnego w świecie współ-
czesnym. Przepowiadanie może przybierać różne formy. Jego 
uprzywilejowaną formą, jest będąca częścią liturgii i tworząca 

11 Encyklika Deus Caritas est Benedykta XVI, 25 (dalej DCE).
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z nią jeden akt kultu, homilia12.  Ma ona uaktualniać przesłanie 
Pisma św. tak, aby wierni mogli odkryć obecność i skutecz-
ność słowa Bożego w swoim codziennym życiu13. Dyrektorium 
Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, nawiązując do 
adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae bł. Jana Pawła II 
ukazującą homilię jako ważne narzędzie katechezy dorosłych, 
sugeruje, by cykl homiletyczny, podporządkowany układowi 
czytań niedzielnych, rozwijał w sposób systematyczny określo-
ne prawdy wiary14.   

Do innej uprzywilejowanej formy przepowiadania nale-
ży katecheza, która, według bł. Jana Pawła II, jest wychowa-
niem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede 
wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane 
na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadze-
nia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego (CT 18). Tak 
ujęta katecheza, do której istoty należy nauczanie, wychowanie 
i wtajemniczenie w życie chrześcijańskie, powinna funkcjono-
wać w szeroko pojętym procesie ewangelizacji. Należy  zauwa-
żyć, że uprzywilejowanym miejscem katechezy jest parafi a (CT 
67). Jeżeli zaniedba się katechezę parafi alną, cedując edukację 
chrześcijańską tylko na szkołę, to w świadomości wielu osób 
parafi a przestanie być miejscem odgrywającym ważną rolę 
w dziele formacji do życia wiarą15. 

W działalności ewangelizacyjnej Kościoła w Polsce wkłada 
się dużo wysiłku w wychowanie religijne dzieci i młodzieży, 

12 Konstytucja o liturgii II Soboru Watykańskiego, 52; 56 (dalej KL).
13 Adhortacja apostolska Verbum Domini Benedykta XVI, 59 (dalej VD).
14 Adhortacja apostolska Catechesi tradendae bł. Jana Pawła II, 48 (dalej 

CT); CT 48; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Ko-
ścioła Katolickiego w Polsce, Kraków 2002, 116.

15 R. Hajduk, Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościo-
ła na wyzwania czasów współczesnych, Kraków 2009, s. 64-65. 
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zaniedbując często katechezę dorosłych. Jej prowadzanie ma 
być wsparciem dla katechizacji dzieci i młodzieży, którzy for-
mują swoje serca i umysły, patrząc na przykład rodziców (CT 
68). Katecheza dorosłych, uznawana za najznakomitszą formę 
katechezy (CT 43), ma rozwijać racjonalne podstawy wiary, 
wyjaśniać pojawiające się problemy religijne i moralne, formo-
wać do przyjęcie odpowiedzialności za udział w misji Kościoła, 
wiążący się z odważnym dawaniem świadectwa życia chrze-
ścijańskiego w społeczeństwie. Jakie formy może ona przyjąć 
w parafi ach Diecezji Warszawsko-Praskiej? Można skorzystać 
z modelu wypracowanego w diecezji płockiej, w której od 
2005 roku przed rozpoczęciem niedzielnej Eucharystii cele-
bransi odczytują, przygotowane przez Wydział Duszpasterski, 
krótkie katechezy. Składają się one z czterech części: pytania 
stawiane przez ludzi współczesnych, nauka zawarta w Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego, wyjaśnienie prawdy doktrynalnej 
w aspekcie dogmatycznym, liturgicznym i moralnym, krótkie 
podsumowanie. Dobrym sposobem katechizowania dorosłych 
może być wykorzystanie cyklicznie odprawianych nabożeństw 
(np. nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na-
bożeństwa majowe, czerwcowe), pielgrzymek autokarowych 
i pieszych, spotkań grup i wspólnot. Tego typu katechezy mogą 
pojawiać się też w gazetkach parafi alnych czy na stronach in-
ternetowych. 

Formą katechezy dorosłych może również być przygotowa-
nie do życia w małżeństwie i rodzinie. W polskiej rzeczywisto-
ści wciąż nie zrealizowane pozostają wskazania Dyrektorium 
Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski z 2003 
roku, zalecające, aby w ramach przygotowania bliższego, nie-
zależnie od katechizacji w szkole, w każdej parafi i wprowa-
dzić roczną, będącą rodzajem katechumenatu przed zawarciem 
małżeństwa, katechezę przedmałżeńską obejmującą co naj-
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mniej 25 spotkań. Ich tematyką mają być zarówno zagadnienia 
z teologii małżeństwa i rodziny, uczenie naturalnych metod 
rozpoznawania płodności w kontekście świętości życia, jak 
również problematyka jej zagrożeń i obrony. Powinna ona tak-
że zawierać odniesienie do życia parafi i, jej struktur, organi-
zacji małżeńskich i rodzinnych oraz poradnictwa rodzinnego. 
Taka forma katechezy ma, oprócz dobrego przygotowania do 
życia w małżeństwie i rodzinie, głębiej integrować narzeczo-
nych, a niebawem przyszłych małżonków, z parafi ą16. 

Ważne miejsce w realizacji funkcji prorockiej mogą odgry-
wać właściwie prowadzone, organizowane z okazji Wielkiego 
Postu, Adwentu, odpustu, rekolekcje czy też misje parafi alne, 
służąc szczególnie formacji sumień. Trzeba zwracać uwagę za-
równo na głoszoną treść, jak i formę. Zgodnie z nauczaniem 
Magisterium, należy podejmować, mając za punkt wyjścia 
teksty biblijne, tematykę pojednania z Bogiem, samym sobą, 
ludźmi i stworzeniem, pokuty, sumienia i jego kształtowania, 
poczucia grzechu, pokus, postu, jałmużny, rzeczy ostatecznych 
człowieka17. Trzeba też zadbać o większe urozmaicenie sto-
sowanych w ich ramach metod i form, pamiętając o tym, że 
w centrum prowadzonych rekolekcji powinny być słowo i sa-
krament (VD 53). Należy również zwrócić uwagę na właściwy 
i przejrzysty układ głoszonych treści, który powinien odzna-
czać się wewnętrzną logiką, tworząc kompozycyjną całość18. 
Głoszone nauki nie mogą zmieniać się w serię wykładów świa-
topoglądowych, biblijnych czy etycznych, ale prowadzić do 

16 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 
Warszawa 2003, 25 (dalej DDR). 

17 Adhortacja apostolska Recontiliatio et paenitentia bł. Jana Pawła II, 26 
(dalej RP). 

18 G. Siwek, Przepowiadanie słowa Bożego, w: R. Kamiński (red.), Teolo-
gia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002, s. 172.  
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refl eksji nad własnym życiem, sakramentalnego nawrócenia 
i podjęcia różnorodnych wyzwań apostolskich.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje problematyka reko-
lekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży. Nie zawsze przewi-
dziane prawem państwowym trzy dni na ich przeprowadzenie 
są właściwie wykorzystane. Wydaje się, że za mało jeszcze 
urozmaica się tego typu rekolekcje, czuwając zarazem nad 
tym, żeby nie stały się one religijnym show, w którym liczyć 
się będzie tylko to, by było miło, lekko i przyjemnie19. Trzeba 
w tym kontekście postulować, aby Wydział Katechetyczny 
Kurii podjął szerszą dyskusję nad sposobem organizowania 
tych rekolekcji i tworzenia ich nowej formuły, propagując 
w ramach tzw. Banku Pomysłów różne sposoby ich prowa-
dzenia. Warto zadbać o to, aby było dużo zajęć w mniej-
szych grupach, współprowadzonych również przez bardziej 
religijnie zaangażowaną młodzież. Wydaje się, że tak jak 
w wypadku rekolekcji dla dorosłych, należy szczególną uwa-
gę poświęcić tematyce kształtowania sumienia, życia sakra-
mentalnego, Dekalogu itp. W prowadzeniu rekolekcji powin-
ny brać udział, składające się z osób duchownych i świeckich, 
zespoły ewangelizacyjne. 

Zaproponowane działania są dobrą okazją do kształtowania 
religijności świadomej i pogłębionej, która będzie się charakte-
ryzować spójnym systemem wierzeń, zaangażowanym udzia-
łem w praktykach religijnych i uwzględnieniem konsekwencji 
moralnych płynących z wyznawanej wiary. Ma to szczegól-
ne znaczenie w perspektywie niskiego stanu wiedzy religij-
nej Polaków, która, w ocenie wielu badaczy religijności, jest 

19 W. Przygoda, Blaski i cienie rekolekcji szkolnych, Katecheta 2003 nr 9, 
zob. http://www/katecheta.pl/nr/forum_katechety/blaski_i_cienie_rekolekcji.
html (data pobrania 28.07.2011). 
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największą słabością naszego życia religijnego20. Od rozwoju 
i intensyfi kacji wspomnianych działań w dużym stopniu zależy 
to, stopniu jak bardzo głoszone prawdy wiary zostaną przez 
wiernych zinterioryzowane, stając się wyznacznikiem ich co-
dziennego życia. 

Funkcja kapłańska
Kościół urzeczywistnia powierzoną mu przez Chrystusa 

posługę uświęcania przez sprawowanie liturgii. Chociaż li-
turgia nie wyczerpuje całej jego działalności, ale jest szczy-
tem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie 
jest źródłem, z którego wypływa jego moc (KL 10). Powyż-
sze słowa można odnieść do życia parafi i, wskazując na fakt, 
że chociaż jej działalność nie wyczerpuje się w liturgii, to 
jednak różne inicjatywy duszpasterskie powinny być z nią 
powiązane, a z kolei liturgia powinna mieć odniesienie do 
różnych działań duszpasterskich. Wydaje się, że w podejmo-
wanych działaniach zauważa się nieraz za mały związek mię-
dzy sprawowaniem funkcji liturgicznej i duszpasterstwem. 
Duszpasterstwo liturgiczne, w którym priorytetową rolę od-
grywa formacja liturgiczna obejmująca formowanie do li-
turgii i formowanie przez liturgię, ukazuje sakramenty jako 
rzeczywistość wokół której buduje się szeroko rozumiana 
działalność Kościoła. 

Udział wiernych w liturgii powinien być świadomy i czyn-
ny. Aby to osiągnąć, potrzeba właściwej formacji liturgicznej 
wiernych. Tego typu formacja odbywa się zarówno przez wła-
ściwie sprawowaną liturgię, jak również w ramach katechez 
przygotowujących do przyjęcia poszczególnych sakramentów 

20 R. Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lu-
blin 1997, s. 144.
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(chrzest, I Komunia św., bierzmowanie, małżeństwo). Warto 
sobie w tym miejscu postawić pytanie o poziom tego przygo-
towania w poszczególnych parafi ach diecezji. Dbając o jego 
podnoszenie, należy podkreślać wspólnotowy wymiar sprawo-
wanych sakramentów oraz ich przesłanie moralne. 

Fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą 
otwierającą drogę do innych sakramentów jest chrzest (KKK 
1213). Dużą uwagę należy poświęcić na dobre przygotowanie 
rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu ich dzieci, któ-
rego celem jest wprowadzenie w rzeczywistość sakramentu 
i pogłębienie świadomości jego znaczenia w życiu chrześci-
jańskim. W tym przygotowaniu należy podkreślać, że sakra-
ment chrztu ma prowadzić rodziców i krewnych dziecka do 
pogłębienia wiary i odnowienia więzi ze wspólnotą Kościoła. 
Dotyczy to przede wszystkim tych rodziców, których udział 
w życiu Kościoła słabnie albo w ogóle jest znikomy.  Mówiąc 
o przygotowaniu do sakramentu chrztu, należy zwrócić uwagę 
na to, że jest to jeden z elementów duszpasterstwa chrzciel-
nego, które obejmuje również stałe przypominanie znaczenia 
tego sakramentu i płynących z niego konsekwencji dla życia 
chrześcijańskiego. 

Dopełnieniem łaski sakramentu chrztu jest sakrament 
bierzmowania, przez który ochrzczeni otrzymując szczegól-
ną moc Ducha Świętego i jeszcze ściślej wiążą się z Kościo-
łem, będąc zobowiązani do szerzenia wiary słowem oraz czy-
nem (KKK 1285). Patrząc na duszpasterstwo bierzmowanych 
w Diecezji Warszawsko-Praskiej, można sformułować wnio-
sek, że jeszcze za mało zwraca się uwagę na realizowaną, 
wespół z Archidiecezją Warszawską, reformę przygotowania 
do tego sakramentu. W myśl założeń, ma ono dokonywać się 
w parafi ach i trwać dwa lata, obejmując młodzież trzecich klas 
szkół gimnazjalnych i pierwszych klas szkół ponadgimna-
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zjalnych, w oparciu o przygotowany przez zespół katechetów 
z obu diecezji specjalny program i materiały. Wspomniane 
przygotowanie ma być realizowane w małych grupach pod 
przewodnictwem animatorów21. 

Ważną rolę w duszpasterstwie sakramentalnym odgrywa 
duszpasterstwo eucharystyczne. Obejmuje ono z jednej stro-
ny sprawowanie liturgii eucharystycznej oraz kult Euchary-
stii poza mszą świętą, a z drugiej katechezę skoncentrowaną 
na odpowiednim przygotowaniu do świadomego, czynnego 
i pobożnego udziału w Eucharystii (KL 48). Eucharystia, sta-
nowiąca źródło i szczyt życia parafi i, ma olbrzymi wpływ na 
jej tworzenie jako wspólnoty22. 

Przewodnictwo liturgii eucharystycznej przez celebransa 
ma się dokonywać zgodnie ze wskazaniami Magisterium Ko-
ścioła, co jest wyrazem jej eklezjalności23. Pogłębiona ducho-
wość kapłana sprawi, że będzie on sprawował liturgię całym 
sobą. Ważna jest postawa jego ciała i sprawowane gesty, wyraz 
twarzy, modulacja głosu i poczucie piękna, które nie jest je-
dynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii, ale atrybutem same-
go Boga24. W sposób szczególny należy zadbać o włączanie 
w sprawowanie wiernych świeckich, którzy, spełniając wielo-
rakie funkcje liturgiczne, przyczynią się do tego, aby nie była 

21 Abp H. Hoser, Dekret w sprawie przygotowania do bierzmowania; 
Instrukcja o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowa-
nia w Diecezji Warszawsko–Praskiej, Warszawa 2010, zob. http://www/die-
cezja.waw.pl/dokument.php?id=2303 (data pobrania 2.09.2011).

22 O tym wspomina II Sobór Watykański zarówno w dekrecie o paster-
skich zadaniach biskupów w Kościele (30), jak i w dekrecie o posłudze i życiu 
prezbiterów (35). Pisze o tym również bł. Jan Paweł II w liście apostolskim 
Dies Domini, 35 (dalej DD).

23 Encyklika bł. Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, 52.
24 Adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis, 52.
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ona teatrem jednego aktora25. Należy również zadbać o oko-
liczności zewnętrzne służące liturgii.  

Mówiąc o duszpasterstwie eucharystycznym, trzeba też 
zwrócić uwagę na konieczność takiej formacji wiernych, by 
nieustannie pogłębiała się u nich świadomość związku udzia-
łu we mszy św. z przyjmowaniem Komunii św. i płynących 
z tych praktyk zobowiązań moralnych. Mając na względzie to, 
iż wielu diecezjan nie zna III przykazania i stopnia zobowią-
zania jego wypełniania, należy także szczególną uwagę po-
święcić na ukazywanie istoty Dnia Pańskiego. Wychowywanie 
do chrześcijańskiego przeżywania niedzieli jest jednym z naj-
ważniejszych momentów duszpasterstwa eucharystycznego26. 
Trzeba podkreślać, że oprócz świadomego i czynnego udzia-
łu w Eucharystii niedzielnej, potrzebne jest zgodne z duchem 
niedzieli przeżywanie tego dnia. Powinno ono obejmować 
odpoczynek, pogłębianie relacje z ludźmi, kontakt z różnymi 
przejawami kultury i przyrodą, pełnienie dzieł charytatywnych 
(DD 67-73).   

Duszpasterstwo eucharystyczne wiąże się ściśle z duszpa-
sterstwem pokuty i pojednania (RP 23-34). Bł. Jan Paweł uka-
zał dwa istotne środki służące realizacji tego duszpasterstwa: 
katechezę realizowaną w ramach kazań, wykładów, dyskusji, 
spotkań, kursów wiedzy religijnej (RP 26) oraz samo sprawo-
wanie sakramentu pokuty (RP 29). Warto w tym kontekście 
zwrócić uwagę na celebracje nabożeństw pokutnych. Dobrze 
przygotowane i przeprowadzone nabożeństwo pokutne, obej-
mujące między innymi publiczne przeprowadzenie rachunku 

25 Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego 
Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (9.03.2011), w: Ogólne Wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2006, 52. 

26 Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafi i a urzeczywistnianie 
Kościoła, Lublin 2001, s. 319. 
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sumienia podejmującego aktualne problemy moralne (np. in 
vitro, nowe uzależnienia od Internetu, pracy itp.), zakończone 
indywidualną spowiedzią, może pomóc wiernym w lepszej for-
macji sumień i zachęcić do regularnego spowiadania się. Temu 
działaniu powinny też służyć przygotowywane w formie dru-
kowanej rachunki sumienia, które mogą być rozprowadzane 
wśród wiernych. Prowadzenie i odnowa duszpasterstwa pokuty 
i pojednania  domaga się także stwarzania wiernym częstszej 
okazji do spowiedzi, na przykład pół godziny przed mszą św., 
oraz w ramach specjalnych popołudniowych lub wieczornych 
dyżurów w konfesjonałach. 

Działania pastoralne powinny wytrwale zmierzać w kierun-
ku zmiany mentalności wiernych w patrzeniu na sakrament 
chorych oraz ich stosunku do osób chorych, cierpiących, sta-
rych i umierających. Korzystając z różnych form nauczania, 
powinno się ukazywać istotę tego sakramentu, który połowa 
dla wielu diecezjan kojarzy się z ostatnim namaszczeniem. 
Do kształtowania tej świadomości trzeba również wykorzy-
stywać duszpasterskie odwiedziny chorych oraz wspólnotowe 
celebrowanie sakramentu chorych podczas obchodzenia Dnia 
Chorego. 

Duszpasterstwo osób chorych, starych i umierających jest 
jedną z tych płaszczyzn pracy Kościoła, gdzie w sposób szcze-
gólny może być realizowana jego istota jako communio osób 
duchownych i świeckich. Aby dokonywało się to we właści-
wy sposób, potrzeba dobrego ich przygotowania. Na pochwałę 
zasługuje zarówno udział kleryków w odbywanych w trakcie 
formacji seminaryjnej regularnych praktykach w szpitalach, 
hospicjach i zakładach opieki społecznej, jak też uczestnictwo 
wolontariuszy świeckich w organizowanych przez Caritas Die-
cezji szkoleniach. Wydaje się, że te formy pracy powinny być 
bardziej jeszcze propagowane i rozwijane. 
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Mówiąc o opiece duszpasterskiej nad osobami chorymi, na-
leży wspomnieć o posłudze nadzwyczajnego szafarza Komu-
nii św. Warto tę problematykę umieścić w szerszym kontekście 
sposobu organizacji odwiedzin chorych w domach. Z różnych 
przyczyn wielu kapłanów nie może zrealizować wskazań za-
wartych w rytuale sakramentów chorych mówiących o co-
dziennym odwiedzaniu chorych z Komunią św.27. Wydaje się 
więc rzeczą konieczną ustanowienie szafarzy w jak najwięk-
szej liczbie parafi i, aby, wypełniając wskazania Magisterium 
Kościoła, mogli oni systematycznie odwiedzać chorych i zano-
sić im Jezusa Eucharystycznego. Tego typu rozwiązania z wiel-
kim powodzeniem funkcjonują w wielu polskich diecezjach28. 
Warto w tym miejscu postawić pytanie, kiedy na szerszą skalę 
w Diecezji Warszawsko-Praskiej zostanie wprowadzona posłu-
ga nadzwyczajnego szafarza Komunii św., które to działania 
uzyskały w 2010 roku akceptację Biskupa Ordynariusza oraz 
Rady Kapłańskiej. 

Należy uczyć wiernych spoglądania na sakrament małżeń-
stwa i kapłaństwa w relacji do Kościoła i wspólnoty parafi alnej, 
podkreślając zarazem ich powołaniowy charakter.  Celebrowa-
nie sakramentu małżeństwa lub przeżywanie prymicji kapłań-
skich wskazują na rolę tej wspólnoty w kontekście odkrywania 
i rozwijania życiowego powołania. Udział w bogatej liturgii 
święceń kapłańskich czy wzruszającej uroczystości zaślubin 

27 Rytuał Sakramenty Chorych. Obrzędy i duszpasterstwo w punkcie 52 
poleca, aby duszpasterze troszczyli się o to, aby chorzy i wierni w podeszłym 
wieku, chociaż nie chorują ciężko ani nie grozi im niebezpieczeństwo śmierci, 
mogli przyjmować Komunię św. często, a nawet, jeśli to możliwe, codziennie, 
zwłaszcza w Okresie Wielkanocnym.

28 Z informacji uzyskanych z kurii diecezjalnych w grudniu 2010 roku 
wynika, że przykładowo w archidiecezji warszawskiej pełni swoją posługę 
250 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., a w diecezji tarnowskiej 1476.
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małżonków otwiera uczestników na tajemnicę powołania jako 
daru, który każdy człowiek ma w swym życiu odkryć i konse-
kwentnie realizować. 

Realizując w parafi i funkcję liturgiczną, trzeba także zwró-
cić uwagę na działalność pozasakramentalną, obejmującą sa-
kramentalia (np. błogosławieństwa osób, pokarmów, przed-
miotów i osób), nabożeństwa ludu chrześcijańskiego (np. 
procesje eucharystyczne, gorzkie żale, drogę krzyżową, Go-
dzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia, nowenny do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, różaniec) oraz Liturgię Godzin. 
W praktyce duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim wo-
bec niektórych z tych przejawów życia religijnego zauważa 
się pewien dystans. Nie dopuszczając do ograniczania lub 
zanikania wspomnianych nabożeństw, należy, ukazując ich 
istotę i odniesienie do liturgii, zadbać o zachowanie zawar-
tego w nich cennego dziedzictwa pobożności ludowej, gdyż 
w wielu przypadkach wywierały one i wywierają wielki 
wpływ na religijność wielu ludzi. Należy zadbać o ich aktuali-
zację i urozmaicenie, pamiętając, że zawarty w nich element 
przeżyciowy może służyć otwarciu na głębsze treści. Należy 
też w pracy duszpasterskiej wprowadzać nowe nabożeństwa, 
zawierające więcej elementów refl eksyjnych, odpowiadają-
cych podnoszącemu się ogólnemu poziomowi wykształcenia 
wiernych (nabożeństwa słowa Bożego, pokutne, misyjne). 
Ich dopełnieniem mają być działania kultyczne o charakte-
rze społeczno-rodzinnym (dzień matki, ojca, dziecka, itp.). 
Wśród sakramentaliów w sposób szczególny należy zwrócić 
uwagę na pogrzeb chrześcijański, gdyż gromadzi on często 
ludzi dystansujących się od Kościoła, do których również jest 
skierowane jego orędzie o sprawach ostatecznych człowieka. 
Trzeba także propagować wspólnotowe sprawowanie Liturgii 
Godzin, szczególnie nieszporów.  
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Podejmowane w ramach sprawowania funkcji kapłańskiej 
działania mogą być remedium na postępujące procesy laicy-
zacyjne i sekularyzacyjne. Dobrze, starannie i pięknie sprawo-
wana liturgia ma być siłą integrująca wspólnotę parafi alną29. 
Należy także pamiętać, że liturgia spełnia nie tylko funkcje 
duchowe, ale stanowi odpowiedź na emocjonalne i społeczne 
potrzeby jednostki, która szuka wielu doznań i trwałych więzi 
z innymi.

Funkcja pasterska
Mówiąc o funkcji pasterskiej, współcześni teologowie pa-

storaliści wymieniają jej trzy podfunkcje, wskazując na słu-
żebny charakter urzędów i posług, podkreślając konieczność 
propagowania i rozwijania, mającego charakter apostolski, 
chrześcijańskiego stylu życia i prowadzenia szeroko rozumia-
nej działalności charytatywnej30. Przyjrzyjmy się tym trzem 
podfunkcjom pod kątem wybranych zagadnień po to, aby szu-
kać odpowiedzi na pytania związane z reakcją parafi i Diece-
zji Warszawsko-Praskiej na zmiany zachodzące w Kościele 
i świecie współczesnym. 

Posoborowe spojrzenie na Kościół widziany w perspekty-
wie communio zawiera w sobie wezwanie do ciągłego uświa-
damianie służebnego charakteru sprawowanych urzędów 
i posług. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, posługi 
proboszcza, która powinna być sprawowana w duchu, będą-
cej całkowitym darem z siebie dla Kościoła, miłości pasterskiej 
(PDV 23). Proboszcz, spełniając w imieniu biskupa swoją po-

29 R. Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, dz. 
cyt., s. 178-184.

30 R. Rak, Duszpasterstwo w Kościele po II Soborze Watykańskim, Ate-
neum Kapłańskie 78:1986, nr 464, s. 104.; R. Kamiński, Działalność zbawcza 
Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007,  s. 187-188.



93

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTRSKA A BADANIA RELIGIJNOŚCI NA PRZYKŁADZIE... 

sługę w parafi i i będąc fundamentem jej jedności, powinien 
dbać o jej różnorodność pastoralną i organizacyjną, otwierając 
się na łaskę różnorodnych charyzmatów, których Duch Świę-
ty udziela do ożywienia każdej wspólnoty. W tym kontekście 
należy spojrzeć na realiowane w niektórych diecezjach poso-
borowe projekty odnowy parafi i i podjąć próby wcielania ich 
w życie31.  Elementem wspólnym dla tych projektów jest obec-
ność w strukturach parafi i podstawowych wspólnot kościel-
nych. Na rolę tych wspólnot w procesie przekazywania słowa 
Bożego, służby innym i praktykowania miłości zwracał uwagę 
bł. Jan Paweł II, podkreślając, że są one prawdziwym wyrazem 
kościelnej komunii i ośrodkami ewangelizacji, działającymi 
w łączności ze swoimi pasterzami (ChL 26). 

Powstawanie i działanie w parafi i różnych grup, ruchów, 
stowarzyszeń i wspólnot jest dobrą okazją do praktycznego 
urzeczywistniania teologicznego ideału communio. Ich funk-
cjonowanie pozwala na objawianie istoty Kościoła, pogłębianie 

31 Do głównych realizowanych w praktyce posoborowych modeli odno-
wy parafi i należą: Nowy obraz parafi i (NOP) Ruchu dla Lepszego Świata; 
Ewangelizacyjne komórki parafi alne; Parafi a wspólnotą wspólnot. O założe-
niach teoretycznych tych modeli oraz praktycznych sposobach ich realiza-
cji piszą między innymi: B. Biela, Parafi a miejscem urzeczywistniania się 
komunii Kościoła, Katowice 2006; G. Macchioni, Ewangelizacja w parafi i. 
Metoda komórek, Kraków 1997; M. Nowak, O nową wizję parafi i, War-
szawa 1994; M. Kudełka, System parafi alnych komórek ewangelizacyjnych 
jako nowe propozycja dla duszpasterstwa, Katowice 2008; A. Żądło, Para-
fi a w trzecim tysiącleciu, Kielce 1999. Warto też odwiedzić stronę interne-
tową Ruchu dla Lepszego Świata (www.mmm.org.pl/?p=main&what=1, data 
pobrania 3.08.2011), na której ukazane są przykłady parafi i realizujących 
w praktyce założenia programu Nowy obraz parafi i. Godnym polecenia jest 
również zapoznanie się z pozycją L. Slipka, Parafi a w wielki mieście, War-
szawa 2009, w której proboszcz kilkutysięcznej parafi i warszawskiej dzieli 
się swoimi doświadczeniami i pomysłami duszpasterskim na ożywienie jej 
życia. 
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i rozwijanie swojej wiary, nawiązywanie między sobą bardziej 
osobistych kontaktów, urzeczywistnianie swojej podmiotowo-
ści oraz aktywne włączanie się w dzieło ewangelizacji. Istnie-
jące wspólnoty powinny dobrze służyć rozwijaniu żywotności 
parafi i, będąc również ogniwem spajającym parafi an między 
sobą i przyciągającym osoby stojące na jej obrzeżach. Człon-
kowie wspólnot przez swoje apostolskie zaangażowanie mogą 
docierać z przesłaniem Ewangelii do osób zdystansowanych 
wobec instytucji Kościoła, pomagając im przełamywać wystę-
pujące u nich różne stereotypy myślowe.  

Ważną rolę w przekształcaniu parafi i w autentyczną wspól-
notę odgrywają właściwie funkcjonujące parafi alne rady dusz-
pasterskie i rady ekonomiczne, których celem jest niesienie 
proboszczowi odpowiedniej pomocy. Do tworzenie tego typu 
rad zaleca Magisterium Kościoła i prawodawstwo posoborowe 
(DA 26; ChL 27; NMI 43; KPK kan. 536 par. 1). W Statucie 
Parafi alnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej czytamy, że głównym ich celem jest świadczenie pomocy 
proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego32. Chcąc 
realizować teologiczną wizję parafi i jako communio i odpowia-
dając na wyzwania współczesności, trzeba podjąć się trudu po-

32 Dokument podkreśla też, że postawione cele rada realizuje przez: 
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apo-
stolstwa, dzieł pobożności i miłości; pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny 
stanu religijno-moralnego parafi i, z uwzględnieniem zachodzących przemian 
społeczno-kulturowych; udział w opracowaniu rocznego parafi alnego progra-
mu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny; budo-
wanie wśród parafi an zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla 
podejmowanych inicjatyw duszpasterskich; wspieranie działalności ruchów, 
stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego. Zob. Statut Para-
fi alnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej podpisany przez 
abpa H. Hosera 9.03.2011, 2. Zob. www.diecezja.waw.pl/dokument.php?id=2168 
(data pobrania 28. 07. 2011).  
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wołania, a następnie prowadzenia współpracy z radami, pamię-
tając, że już same wybory mogą przyczynić się do pogłębienia 
u części parafi an odpowiedzialności za wspólnotę parafi alną. 
Ich przeprowadzenie dobrze wpisze się w sugestie ogólnopol-
skiego programu duszpasterskiego na rok 2011/2012 Kościół 
naszym domem, traktującego proces tworzenia wielorakich rad 
jako przekształcanie Kościoła w autentyczną, tworzoną przez 
osoby duchowne i wiernych świeckich, wspólnotę, za którą 
wszyscy podejmują odpowiedzialność. 

Przekształcanie parafi i we wspólnotę wspólnot jest również 
związane z jej zaangażowaniem charytatywnym i otwartością 
na potrzeby ludzi doświadczających wielorakiej biedy.  Zacho-
dząca w Polsce transformacja ustrojowa i gospodarcza spowo-
dowała bezrobocie, bezdomność, biedę materialną i duchową, 
wykluczenie społeczne. W tej perspektywie rodzi się pytanie, 
dlaczego w tylu parafi ach diecezji nie działają Parafi alne Ze-
społy Caritas, do powołania których zobowiązany jest każdy 
proboszcz33? Posługa miłości Caritas nie może być jakimś do-
datkiem w pracy duszpasterskiej, ale jest niezbywalnym wy-
razem istoty Kościoła (DCE 25). W propagowaniu idei dzia-
łalności charytatywnej warto odwoływać się do zdobywającej 
coraz większe uznanie w różnych grupach wiekowych idei wo-
lontariatu. 

Przekształcaniu parafi i we wspólnotę wspólnot służy także 
właściwa komunikacja na linii wierni – duchowieństwo. Czę-

33 Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski O pracy charytatyw-
nej w parafi ach  (19.09.1986), 4; Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, 
Wskazania duszpasterskie dla Parafi alnych Zespołów Caritas (18.05.2000), 
5. Nawiązując do tych dokumentów, abp H. Hoser nadał 24.09.2010 Statut 
Parafi alnego Zespołu Caritas dla jak najlepszego realizowania zadań posługi 
charytatywnej we wszystkich parafi ach na terenie Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej (zob. http://www/warszawa-praga.caritas.pl, data pobrania 20.07.2011). 
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ścią tej komunikacji są ogłoszenia parafi alne. Powinny one 
jedynie sygnalizować istotne informacje, odsyłając do obszer-
niejszych wyjaśnień  na stronie internetowej czy w biuletynach 
parafi alnych. Do rozwoju wzajemnej komunikacji mogą się 
przyczyniać międzyosobowe, budowane na szacunku i zaufa-
niu, kontakty międzyludzkie. Pomocą w nawiązywaniu takiej 
komunikacji jest rozmowa duszpasterska, w czasie której na-
stępuje wymiana myśli, poglądów, ocen i przekonań pomiędzy 
duszpasterzem a drugą osobą, ukierunkowane w bliższej lub 
dalszej perspektywie na wartości duchowe i religijne. W per-
spektywie chodzi o odkrycie prawdziwego sensu życia, którym 
jest Chrystus34. 

Warto dbać o pogłębianie i rozwój właściwej komunikacji 
międzyosobowej, zarówno w kancelarii, jak i przy tradycyjnej 
wizycie duszpasterskiej zwanej kolędą. Spotkania duszpasterza 
a także innych pracowników kancelarii z wiernymi powinny 
odznaczać się wielką delikatnością, empatycznym podejściem, 
taktem i kulturą. Nie można nigdy być apodyktycznym czy 
wulgarnym35. Z kolei odwiedziny kolędowe służą  budowaniu 
parafi i jako wspólnoty36 oraz poznawaniu problemów parafi an, 
a także oddziaływaniu ewangelizacyjnemu. Warto w tym miej-
scu postawić pytanie dotyczące odnowy sposobu jej przepro-
wadzania. Trzeba zmieniać istniejący stan rzeczy, przykładowo 
dzieląc większe parafi e na sektory, przydzielając poszczegól-
nym duszpasterzom duchową opiekę nad jego mieszkańcami. 
Czy w trosce o właściwe przeprowadzenie wizyty duszpaster-

34 R. Hajduk, Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościo-
ła na wyzwania czasów współczesnych, dz. cyt., s. 222-227.

35 A. Kaczor, Kancelaria parafi alna, w: R. Kamiński (red.), Teologia pa-
storalna szczegółowa, dz. cyt., s. 92-93. 

36 Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafi i a urzeczywistnianie 
Kościoła, dz. cyt., s. 560-563. 
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skiej nie jest celowe przeprowadzanie jej w innym niż tylko 
czas Bożego Narodzenia okresie, co zresztą jest już praktyko-
wane w niektórych parafi ach? Po wizycie duszpasterskiej do-
brą praktyką może być zapraszanie raz na jakiś czas kolejnych 
grup parafi an mieszkających w poszczególnych blokach i do-
mach na mszę św. w ich intencji, zakończoną wspólną agapą 
w domu katolickim.

Ważną rolę w duszpasterstwie parafi alnym powinny ode-
grać media, szczególnie gazetki i strony internetowe. Dzięki 
nim można kształtować i pogłębiać świadomość religijną, in-
formować o wydarzeniach w parafi i, pomagać w nawiązywa-
niu relacji między duchownymi i osobami świeckimi, a tak-
że wzajemnie między wiernymi. Nie wystarczy jednak tylko 
założenie gazetki parafi alnej czy strony internetowej, potrzeba 
ich profesjonalnego prowadzenia i rozwoju. Wiele parafi i po-
siada takie gazetki czy strony internetowe, ale nieraz nie są one 
atrakcyjne pod względem rzeczowym i formalnym. Prowa-
dzenie takich form działania wymaga dobrego przygotowania, 
kompetencji oraz czasu. Jest to dobra przestrzeń działania dla 
wiernych świeckich, którzy pod merytoryczną, dotyczącą po-
prawności teologicznej, opieką duszpasterza, mogą poświęcić 
się temu działaniu. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu wyraźnie wskazują, że Kościół potrze-
buje obecnie zrozumienia Internetu. Jest to konieczne, aby 
prowadzić skuteczny dialog z ludźmi – zwłaszcza młodymi – 
którzy przesiąknięci są doświadczeniem tej nowej technologii, 
a także, by móc ją dobrze wykorzystać37. Koniecznym jest bar-
dziej odpowiednie przygotowanie techniczne, ale także znajo-

37 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet 
(22.02.2002), 5. W tym samym roku rada wydała dokument Etyka w Interne-
cie. Obydwa dokumenty nawiązują do posoborowej instrukcji Communio et 
progressio z 1971 roku.
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mość mediów i zasad komunikacji, tak aby należycie korzystać 
z narzędzi, które daje współczesna technologia. Może warto 
pomyśleć o tym, by wykorzystać potencjał intelektualny pra-
cowników i studentów Instytutu Edukacji Medialnej Wydziału 
Teologicznego UKSW do specjalistycznego przygotowywania 
osób pragnących prowadzić apostolstwo przez media. 

Jak konkretnie wykorzystywać media w pracy duszpaster-
skiej? Przykładowo, na stronie internetowej powinno umoż-
liwić się wiernym zamawianie intencji mszalnych, regular-
nie zamieszczać Listy Proboszcza do parafi an lub jego blog, 
w których dzieliłby się on przemyśleniami dotyczącymi spraw 
i problemów Kościoła lokalnego, prowadzić pośrednictwo 
w wymianie wzajemnych usług (stolarskie, malarskie, opieka 
nad dziećmi i osobami starszymi). Warto też pomyśleć o czacie 
z księdzem. Internet stwarza też wielkie możliwość docierania 
do osób niewierzących i poszukujących oraz budowaniu wza-
jemnych relacji.

Ważną rolę w umacnianiu i rozwoju religijności, a także two-
rzeniu charakteru wspólnotowego parafi i, odgrywaja piesze i au-
tokarowe pielgrzymki do różnych miejsc kultu. Stwarzają one 
dobrą okazję do wspólnej modlitwy, przekazu treści religijnych, 
jak też budowania międzyosobowych relacji. Dając dużo okazji 
do bezpośrednich, międzyosobowych i nieformalnych kontak-
tów, umożliwiają wzajemne poznawania się i pogłębianie więzi. 
Należy zadbać o to, aby były one zawsze dobrze przygotowane, 
szczególnie pod względem uświęcając-ewangelizacyjnym, jak 
i pod kątem ich kierowników oraz animatorów38. 

Parafi e, oprócz realizacji swoich funkcji podstawowych 
(przepowiadania, liturgicznej i pasterskiej,) mają również 

38 Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafi i a urzeczywistnianie 
Kościoła, dz. cyt., s. 545-550.
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spełniać funkcje uzupełniające39. Na niektóre uzupełniają-
ce funkcje parafi i zwrócił uwagę II Polski Synod Plenarny, 
mówiąc o jej roli w kształtowaniu umiejętności społecznych 
i postaw obywatelskich przez naukę współpracy w grupach 
oraz wspólnotach, bibliotekach, videotekach, kawiarniach, 
klubach sportowych, centrach młodzieżowych i klubach 
„trzeciego wieku”40. Wydaje się, że jeszcze w niedostatecz-
nym stopniu wspomniane zalecenie Synodu jest realizowane 
w praktyce.

Komplementarna realizacja wszystkich funkcji parafi i jest 
zawsze ważna, ale ma to szczególne znaczenie w obliczu chur-
chingu – jednego z wyzwań współczesności, przed którymi 
stają duszpasterze w miastach. Churching (z ang. dosłownie 
„chodzenie po kościołach”, neologizm zapożyczony od słowa 
„clubbing”) to chodzenia w każdą niedzielę do innego kościo-
ła, w poszukiwaniu najlepszej dla siebie propozycji duchowej. 
Chociaż w prowadzonych w Diecezji Warszawsko-Praskiej 
badaniach nie zajmowano się wprost tym zjawiskiem, to, od-
wołując się do badań przeprowadzonych przez socjologów 
UKSW w 2010 roku, można stwierdzić, że w Warszawie chur-
ching występuje na szeroką skalę41. Można wyróżnić różne 

39 R. Kamiński, Funkcje tradycyjne i nowe parafi i terytorialnej, Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne  33:1985 z. 6, s. 59-67. 

40 II Polski Synod Plenarny, Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na 
przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, Poznań-Warszawa 1991, 48, 
s. 23.

41 Z badań przeprowadzonych przez zespół socjologów UKSW w 2010 
roku wynika, że aż 87,4 % mieszkańców Warszawy zgadza się z opinią, że 
każdy ma prawo wyboru kościoła, w którym się dobrze czuje. W tej grupie 
respondentów przeważają osoby wierzące, między 18 a 34 rokiem życia, 
z wyższym wykształceniem, kobiety. Z kolei za stwierdzeniem powinno się 
chodzić tylko do własnego kościoła parafi alnego opowiedziało się jedynie 
5,6% respondentów, wśród których większość stanowią głownie osoby głębo-
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jego przyczyny: pięknie sprawowana i o dogodnych godzi-
nach, połączona z głoszeniem dobrze przygotowanej homilii, 
liturgia; świątynie z obszernymi parkingami; wygodne podjaz-
dy dla wózków; ogrzewane kościoły; przyzwyczajenie wier-
nych. Zamiast narzekać na niepokornych parafi an i złe czasy, 
należy podjąć refl eksję nad przyczyną churchingu i podjąć ta-
kie działania, które mogą jemu zapobiec. Wydaje się, że kiedy 
w parafi i wierni będą mieli kontakt z dobrze i pięknie spra-
wowaną liturgią, spotkają różne możliwości pogłębienia wiary, 
zaspokoją różne, w tym pozareligijne, potrzeby, spotkają się 
z szacunkiem ze strony księży, będą mogli współdecydować 
o jej sprawach, to poczują się z nią związani i nie będą z niej 
emigrować. 

Współczesne parafi e muszą stawać się wspólnotami ade-
kwatnymi do wyzwań aktualnych czasów. Aby podołać temu 
zadaniu, potrzeba coraz większego zaangażowania właściwie 
uformowanego laikatu, ożywiania i doskonalenia istniejących 
w parafi ach mikrostruktur, szczególnie Parafi alnych Rad Dusz-
pasterskich i różnych grup oraz wspólnot, a także kreowania 
form odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka. 
Wobec zachodzących przemian parafi e powinny wykazywać 
się dużą plastycznością struktur i funkcji, szybko reagując na 
zachodzące przemiany, jednocześnie zachowując i pielęgnując 
tradycje i wartości, które utrwalają tożsamość Kościoła. Wy-
daje się, że w dużej mierze od odnowy parafi i w duchu wspól-
notowym oraz misyjnym zależy to, czy Kościół w Polsce wła-
ściwie odpowie na wyzwania pluralizmu i demokracji. Parafi a 
stająca się w praktyce wspólnotą wspólnot, będzie przestrzenią 

ko wierzące, robotnicy, w wieku 65 lat i więcej, mający wykształcenie podsta-
wowe. Zob. M. Florek-Mostowska, Od kościoła do kościoła, Idziemy 2011, 
nr 53, s. 14. 
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oddziałującą skutecznie na zewnętrzne środowisko, integrując 
ludzi z Bogiem i między sobą42.

3. DEKANAT I REJON MIEJSCEM 
REALIZACJI DUSZPASTERSTWA  

Z racji uwarunkowań politycznych w PRL-u, dotychczaso-
wa działalność duszpasterska Kościoła w Polsce koncentrowała 
się głownie w parafi i, która jednak nie wyczerpują  wszystkich 
możliwości urzeczywistniania się jego istoty. W sytuacji rozwi-
jającego się pluralizmu społeczno-politycznego i kulturowego 
trzeba także podjąć się budowy pluralizmu duszpasterskiego, 
obejmującego zarówno wielorakie formy i metody działania, 
jak i struktury organizacyjne. 

Ważną rolę w realizacji duszpasterstwa ponadparafi alnego 
odgrywa, będący strukturą pośrednią między parafi ą a diecezją, 
dekanat. Nie można patrzeć na działalność dekanatu jedynie 
w perspektywie zrzeszeń parafi i o charakterze administra-
cyjnym i władzy dziekana, co niestety jest jeszcze widoczne 
u części duchownych. Mówiąc o roli dziekanów, odnowione 
w duchu II Soboru Watykańskiego prawodawstwo kościelne 
podkreśla, że ich głównym zadaniem jest popieranie i koordy-
nowanie w ramach dekanatu wspólnej działalności pasterskiej 
(KPK kan. 555 par. 1). Myśl o znaczeniu duszpasterskim deka-
natu zawiera również przywoływane już Dyrektorium o paster-
skiej posłudze biskupa zauważając, że urząd dziekana posiada 
duże znaczenie duszpasterskie (AS 219). Warto w tym świetle 

42 M. Duda, Parafi a a świat wartości, Częstochowa 2004, s. 202-209; 
R. Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, dz. cyt., 
s. 252; Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafi i a urzeczywistnianie 
Kościoła, dz. cyt., s. 82-83.
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przyjrzeć się praktycznemu funkcjonowaniu instytucji deka-
natu i postawić sobie pytanie o to, czy czasem jego wymiar 
administracyjny nie przeważa nad wymiarem duszpasterskim. 
Każde spotkanie dekanalne powinno być nie tylko okazją do 
odnowy duchowej, przedstawieniem głównych wątków poru-
szanych podczas spotkania biskupa z dziekanami braterskiego 
spotkania kapłanów, ale swoistą burzą mózgów wypracowują-
cą strategię pracy duszpasterskiej. 

Trzeba również zwracać uwagę na rejony pastoralne (regio-
ny pastoralne; wikariaty rejonowe) będące strukturami łącz-
nikowym między dekanatami i diecezją, których tworzenie 
jest polecane w nauczaniu Magisterium (AS 218-220). Rejon 
pastoralny jest zespołem sąsiadujących ze sobą dekanatów 
w obrębie Kościoła partykularnego, pozostający pod kierownic-
twem dziekana rejonowego, mający na celu rozwijanie wspól-
nej działalności duszpasterskiej. Duszpasterstwo rejonu, nie 
będące automatycznym antidotum na pojawiające się proble-
my duszpasterskie, wiąże się ze zmianą mentalności działania 
z indywidualistycznego i zaściankowego, na działanie bardziej 
uniwersalne, realizujące zasadę subsydiarności, wzmacniające 
współodpowiedzialność wszystkich podmiotów Kościoła, bę-
dące realizacją teologicznej przesłanki communio43. 

Do działań powinny być rozwijane na poziomie rejonu/
dekanatu trzeba zaliczyć: duszpasterstwo młodzieżowe i aka-
demickie, służby liturgicznej, organizowanie całotygodniowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z pełnionym 
przez wszystkich kapłanów z dekanatu dyżurem w konfesjona-
le. Palącą potrzebą wydaje się tworzenie Rejonowych lub De-

43 K. Półtorak, Odnowa ewangelizacji w diecezji, w: Ewangelizacja od-
powiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, W. Przygoda, 
E. Robek (red.), Sandomierz 2011, s. 296-303.
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kanalnych Poradni Rodzinnych (DDR 43) oraz grup samopo-
mocowych dla anonimowych alkoholików i ich rodzin. Poziom 
ponadparafi alny jest też dobrą przestrzenią do organizowania 
specjalnych rekolekcji dla poszczególnych kategorii społecz-
no-zawodowych44. 

Wyzwania czasów współczesnych wymagają zwrócenia 
uwagi na uaktywnienie i przebudowę duszpasterstwa ponad-
parafi alnego. Trzeba szukać takich sposobów działań duszpa-
sterskich, które spowodują dotarcie do jak największej liczby 
osób w sytuacji ich krytycyzmu wobec hierarchii kościelnej 
i konkurencji na rynku światopoglądowym. Może warto zasta-
nowić się nad powołaniem w diecezji rejonów duszpasterskich. 
Trzeba też na nowo przemyśleć sposób prowadzenia duszpa-
sterstwa w Warszawie, nawiązując współpracę z Archidiecezją 
Warszawską. 

4. DIECEZJA A DUSZPASTERSTWO 

Nauczanie II Soboru Watykańskiego ujmuje diecezję w ści-
słym związku z Kościołem powszechnym, który na jej obsza-
rze nabiera swoistej, uwarunkowanej historycznie, społecznie 
i kulturowo, specyfi ki. Stanowi ona najwyższe urzeczywistnie-
nie i najbardziej intensywną obecność Kościoła – w niej do-
konuje się jego najpełniejsze urzeczywistnienie (DB 11; ChL 
25). Na diecezję należy również patrzeć w kontekście podsta-
wowej struktury organizacji kościelnej powołanej dla lepsze-
go zarządzania i koordynowania duszpasterstwa widzianego 
w perspektywie dzieła ewangelizacji. 

44 Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafi i a urzeczywistnianie 
Kościoła, dz. cyt., s. 558-559.



104

KS. T. WIELEBSKI, M. J. TUTAK

W obliczu szybko zmieniającego się kontekstu społeczno-
kulturowego życia religijnego, należy nieustannie podejmować 
refl eksję nad adekwatnością podejmowanych metod i form 
pracy duszpasterskiej do wyzwań współczesności. Zachowując 
z nich to, co zawsze jest aktualne i niezmienne, należy dołą-
czać do nich takie, które właściwie odpowiedzą na potrzeby 
ludzi współczesnych. W tym kontekście należy spojrzeć na 
niektóre działania realizowane w innych diecezjach. Patrząc 
na ich owocność, warto niektóre z nich przeszczepić na grunt 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące nowych sposo-
bów pracy duszpasterskiej, należy zasygnalizować konieczność 
utworzenie diecezjalnego ośrodka katechumenalnego, przygo-
towującego osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej. Zgłaszają się one często do księży w swoich 
parafi ach, ale z wielu względów prowadzone tam przygotowanie 
nie obejmuje różnych aspektów wprowadzenia w życie chrze-
ścijańskie. Przecież nie chodzi tylko o intelektualne zapoznanie 
się z prawdami wiary, ale również o indywidualne rozmowy 
z duszpasterzem i kontakt ze środowiskiem, w którym nastąpi so-
cjalizacja religijna i doświadczenie wspólnoty żywego Kościoła. 
W tego typu ośrodku można łatwiej stworzyć takie środowisko, 
przykładowo delegując do jego pracy konkretnego duszpasterza 
i angażując studentów z duszpasterstwa akademickiego. Trzeba 
podkreślić, że przygotowanie katechumena ma w perspektywie 
ukierunkowywać go na włączenie w życie rodzinnej parafi i, 
w czym również mogą pomagać członkowie ruchów i wspólnot45. 

45 Przy parafi i Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu działa Archidiecezjalny 
Ośrodek Katechumenalny, który przygotowuje dorosłe osoby nieochrzczone 
do przyjęcia sakramentów wtajemniczeniach chrześcijańskiego. Harmono-
gram spotkań formacyjnych katechumenatu dorosłych obejmuje następujące 
części: prekatechumenat – wrzesień/październik (4 katechezy); katechumenat 
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Inną nową formą pracy duszpasterskiej, służącą budzeniu 
i rozwojowi żywej wiary, jest działalność Szkół Nowej Ewange-
lizacji (SNE), których głownym celem jest tworzenie ośrodków 
ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafi i i wspólnot 
oraz formacja ewangelizatorów wywodzących się spośród osób 
świeckich, tak aby w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny 
mogli oni właściwie głosić Ewangelię współczesnym ludziom. 
Realizując specjalny plan pastoralny Redemptoris Missio, SNE 
prowadzą szereg kursów ewangelizacyjnych pogłębiających 
wiarę i przygotowujących ich uczestników do podjęcia wielo-
rakich zadań ewangelizacyjnych. Wydaje się celowe utworzenie 
w diecezji Rocznej Szkoły Ewangelizacji, której uczestnicy, dele-
gowani przez swoich proboszczów, będą spotykać się na wspól-
nym rozważaniu słowa Bożego, Eucharystii, wykładach i pracy 
w grupach. Ideą tego dzieła jest tworzenie zespołów zdolnych 
podjąć z kapłanami współpracę i współodopowiedzialność za 
ewangelizację oraz katechizację w parafi i. Jej działalność może 
też służyć formacji liderów prowadzących odbywajace się 
w grupach przygotowanie do bierzmowania46. 

ścisły – obrzęd przyjęcia do katechumenatu i obrzęd przekazania – od listo-
pada do Środy Popielcowej (13 katechez); okres „oczyszczenia i oświecenia” 
– Wielki Post (7 katechez); okres „mistagogii” – od Oktawy Wielkanocnej do 
połowy czerwca (6 katechez). Przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego (chrztu, bierzmowania i Komunii św.) ma miejsce w katedrze 
poznańskiej z rąk abpa S. Gądeckiego w czasie wigilii paschalnej, a osoby 
ochrzczone przyjmują pierwszą Komunię św. w Wielki Czwartek. Doświad-
czenie pokazuje, że z roku na rok zwiększa się liczba osób zgłaszających się 
do ośrodka pragnących przyjąć sakramenty wtajemniczenia. 

Zob. Parafi a Matki Boskiej Bolesnej. Katechumenat http://www/mbbo-
lesna-poznan.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i-
d=21&Itemid=61 (data pobrania 16.08.2011). 

46 Wzorem dla SNE jest działalność Apostołów opisana w Dziejach Apo-
stolskich: Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Je-
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Inną ważną formą pracy na poziomie diecezji, będącą odpo-
wiedzią na wyzwania czasów współczesnych, może być utwo-
rzenie, na wzór działajacej w Archidiecezji Poznańskiej, Szkoły 
Katechistów. Jej celem jest przygotowanie osób świeckich do 

zusa (Dz 4, 33). Zwracają one uwagę na fakt, że dzieło ewangelizacji, które nie 
jest związane z wysiłkami pojedynczej osoby ale całych wspólnot, sprowadza 
się do świadczenia o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, co stanowi syntezę 
kerygmatu. Realizowane jest ono z mocą Ducha Świętego, który obdarza ludzi 
różnymi charyzmatami. Nawiązując do tych przesłanek, SNE opierają się na 
trzech konstytutywnych elementach: kerygmat, charyzmat i wspólnota.  

Większość SNE ma w Polsce charakter diecezjalny, podlegając miejscowe-
mu ordynariuszowi i wyznaczonym przez niego duszpasterzom. Obok szkół 
diecezjalnych spotykamy też szkoły parafi alne oraz szkoły prowadzące swoją 
działalność ewangelizacyjną przy zgromadzeniach zakonnych. Współpracują-
cy ze sobą dyrektorzy SNE w Polsce utworzyli przy Konferencji Episkopatu 
Polski Krajowa Radę Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół No-
wej Ewangelizacji (KRD KKSNE), będącą przestrzenią wzajemnego dialogu 
i planowania wspólnie podejmowanych działań ewangelizacyjnych. 

Do głównych form działania SNE w Polsce zaliczamy prowadzenie kur-
sów wprowadzających w dojrzałe życie chrześcijańskie, służących forma-
cji osobowej i duchowej uczestników oraz przygotowujących do podjęcia 
działań ewangelizacyjnych (Kurs Filipa, Kurs Pawła, Kurs Mojżesza, Kurs 
Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, Kurs Biblijnej Historii Zbawienia). 
Oprócz wielu kursów SNE prowadzą inne formy formacji, do których należą 
inicjatywy zmierzające do ożywienia parafi i i grup (Roczna Szkoła Ewan-
gelizacji, Akademia Liderów), centra formacyjno-ewangelizacyjne, wspólno-
ty życia apostolskiego. Należy również wspomnieć o różnych inicjatywach 
ewangelizacyjnych podejmowanych przez środowisko SNE: Przystanek Je-
zus realizowany podczas Przystanku Woodstok, wakacyjną ewangelizacyjną 
akcję Bieszczadów i miejscowości nadmorskich, rekolekcje ewangelizacyjne 
w parafi ach, szkołach, akademikach i seminariach, ewangelizacje uliczne, „od 
drzwi do drzwi” oraz w więzieniach, szpitalach, hospicjach, dyskoteki ewan-
gelizacyjne. SNE prowadzą również szeroką ewangelizację w Internecie. Zob. 
B. Biela, Realizacja ewangelizacji według programu Szkół Nowej Ewangeli-
zacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współ-
czesności, dz. cyt., s. 457-488; www.sne.pl.     
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prowadzenia katechezy dorosłych w parafi ach. Prowadzona 
tam formacja, trwająca przez półtora roku w ramach cyklicz-
nych spotkań, warsztatów, rekolekcji i stażu odbywanego przez 
kandydatów w parafi ach, ma dwa wymiary: podstawowy i per-
manentny. Z jednej strony formacja podstawowa dąży do po-
głębienie formacji duchowej  w oparciu o systematyczną pracę 
nad sobą i pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadza-
nie i pogłębienie podstawowych prawd wiary Kościoła kato-
lickiego, natomiast z drugiej strony – wprowadza katechistów 
w metodę pracy z dorosłymi, omawiajac metodykę katechezy 
dorosłych. Formacja permanentna katechistów dokonuje się 
w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia 
szczegółowe47.

Godnym propagowania jest Społeczny Ruch Świętowania 
Niedzieli, który narodził się w 2010 roku w Diecezji Legnickiej. 
Skupia on przedstawicieli różnych środowisk (solidarnościowe 
zrzeszenia pracownicze, diecezjalne stowarzyszenia katolickie, 
instytucje społeczno-medialne, osoby indywidualne) zaintere-
sowanych wprowadzeniem w życie przesłania Jana Pawła II 
z listu apostolskiego o świętowaniu niedzieli Dies Domini. 
Rolę koordynująca ruchu pełni Wydział Duszpasterski Le-
gnickiej Kurii Biskupiej. Rozprowadza on deklaracje ideowe, 
zachęcające do składania przyrzeczeń dotyczących udziału 
w Eucharystii, dbania o świąteczny charakter niedzieli, chrze-
ścijański wypoczynek własnej rodziny i powstrzymywania się 
od robienia zakupów w niedzielę. Zachęca się też do podejmo-
wania wysiłków zmierzających do zmiany prawa i stylu życia, 
tak aby nie czynić z niedzieli jeszcze jednego dnia pracy. Pra-

47 Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, http://www/katecheza.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=8 (data po-
brania 2.08.2011). 
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codawcy składają zobowiązanie dotyczącego tego, że nie będą 
zmuszać swoich pracowników do pracy w niedzielę. Wydział 
Duszpasterski Kurii propaguje też niedzielny dekalog katolika, 
który przykładowo może rozdawany podczas wizyty duszpa-
sterskiej48. W obliczu kryzysu świętowania niedzieli, który jest 
również widoczny w Diecezji Warszawsko-Praskiej, powoła-
nie takiego ruchu jest bardzo wskazane.

Warto też monitorować wyniki badań socjologicznych, aby 
w obliczu pojawiających się nowych zagrożeń zastanawiać się 
nad tym, czy nie będzie potrzebne na poziomie diecezjalnym, 
właściwie prowadzone, z udziałem współpracujących ze sobą 
profesjonalnie przygotowanych osób duchownych i świeckich, 
duszpasterstwo osób dotkniętych nowymi uzależnieniami. Wy-
daje się, że rosnąca coraz bardziej liczba osób uzależnionych 
od seksu, Internetu, telefonu komórkowego i zakupów, wyma-
ga objęcia ich pastoralną troską. 

Celowym na poziomie diecezji wydaje się jeszcze dostrze-
żenie zagadnień dotyczących współpracy biskupa z niektórymi 
jej strukturami i instytucjami, tworzenia programu duszpaster-
skiego, formacji kleryków i duchowieństwa. Wszelkie działa-
nia należy zawsze widzieć w nadprzyrodzonej perspektywie 
działania dla dobra dusz, nie zapominając o tym, aby struktura 
organizacyjna była daleka od wszelkiej niepotrzebnej kompli-
kacji i biurokracji (AS 178). 

Współpraca wielu instytucji i struktur (wydziału duszpaster-
skiego, rady kapłańskiej i duszpasterskiej) ma stanowić punkt 
wyjścia do skonstruowania długofalowego programu działal-
ności duszpasterskiej, którego konsekwentna realizacja ma być 
pomocą w działalności zbawczej Kościoła. Tego typu program 

48 Zob. B. Wolański, Niedzielny dekalog katolika, w: B. Drożdż, B. Wo-
lański (red.), Niedziela jest święta, Legnica 2011, s. 21-46.   
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ma nawiązywać do ogólnopolskiego programu duszpasterskie-
go przygotowywanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP, 
który ma się stać inspiracją do, uwzględniających uwarunko-
wania lokalne, tworzenia programów na poziomie diecezjal-
nym i parafi alnym49.

Wyzwania czasów współczesnych i oczekiwania wiernych 
domagają się nieustannej troski zarówno o dobre przygotowa-
nie kapłanów do kapłaństwa, jak też o rozwój permanentnej 
formacji duchowieństwa. Między tymi rodzajami formacjami 
istnieje pewne podobieństwo i szczególna więź. Formacja sta-
ła, będąc naturalną kontynuacją procesu rozpoczętego w semi-
narium, ma obejmować wymiar ludzki, duchowy, intelektualny 
i duszpasterski (PDV 43-59). Troska o właściwą, adekwatną 
wobec wyzwań współczesności formację kapłańską powinna 
być także motywowana koniecznością, używając terminologii 
współczesnego świata, doskonalenia zawodowego i ciągłego 
podnoszenia swoich kwalifi kacji. 

Bł. Jan Paweł II podkreślał, że jednym z ważnych elemen-
tów stałej formacji duchowieństwa ma być pogłębianie teolo-
gicznych podstaw działań duszpasterskich, w myśl założenia 
że to, co duszpasterskie, nie przeciwstawia się temu, co dok-
trynalne, ani też działalność duszpasterska nie może pomijać 
treści doktrynalnej, z której przecież czerpie swoją zawartość i 
realne znaczenie (RP 26).

49 Abp S. Gądecki, Wprowadzenie, w: Komisja Duszpasterstwa Konferen-
cji Episkopatu Polski, W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. 
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, Sz. Stułkowski 
(red.), Poznań 2010, s. 11. 
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5. ZAKOŃCZENIE

W Lineamenta na XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 
Synodu Biskupów poświęcone nowej ewangelizacji czytamy, 
że ten proces, dokonujący się w czasach wielkich przemian hi-
storycznych i kulturowych wymaga, najpierw odczytania i zro-
zumienia nowych kontekstów społecznych, kulturowych, go-
spodarczych, politycznych i religijnych, a następnie stanięcia 
wobec nowych wyzwań, które kwestionują utrwalone praktyki, 
osłabiają konwencjonalne drogi, które stały się normą (…) 
zobowiązują Kościół aby inaczej niż dotychczas zastanowił 
się nad tym, jaki sens mają jego działania służące nauczaniu 
i przekazywaniu wiary50. 

Przeprowadzone badania postaw społeczno-religijnych 
mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także próby 
wskazania pewnych długofalowych działań dobrze wpisują się 
w wezwanie do poszukiwania na poziomie życia Kościołów 
lokalnych odpowiedzi na pytania dotyczące dotychczasowych 
i planowanych sposobów realizacji, zapoczątkowanej przez 
wezwanie do niej przez bł. Jana Pawła II, nowej ewangeliza-
cji51. Nie można przecież zadawalać się istniejącym status quo, 
ale nieustannie pytać o docieranie z przesłaniem Ewangelii do 
wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy podlegając proce-
sowi sekularyzmu, utracili sens wiary albo wprost nie uważają 
się za członków wspólnoty Kościoła52. 

50 Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu. 
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Zob. 
www.vatican.va/roman_curia/synod/documents (data pobrania 22.03.2011) 
3; 6. 

51 Tamże, 10. 
52 Zob. Adhortacja apostolska bł. Jana Pawła II Redemptoris misio, 33-35; 

ChL 32.
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Opracowanie pokazuje, jak konieczna jest w tym współ-
praca socjologii i teologii pastoralnej. Obie nauki pozostają do 
siebie autonomicznymi, choć wymagają szerokiej współpra-
cy między sobą. Przecież teologia pastoralna, wypracowując 
programy pracy duszpasterskiej, w pewnej mierze opiera także 
na badawczych dokonaniach socjologów. Socjologowie na-
tomiast, dokonując analiz religijności, jeszcze bardziej winni 
otwierać się na podpowiedzi teologów, którzy z pastoralną in-
tuicją będą ukazywali istotne przestrzenie, które należy badać 
i analizować. To dobry sposób, aby rozwijać metody rzadko 
wykorzystywane w polskiej socjologii, jak badania jakościowe 
czy też ewaluacyjne53. 

Warto teraz postawić pytania o dalsze działania. Wydaje się, 
że trzeba je połączyć z refl eksją na temat realizację wskazań 
II Soboru Watykańskiego i nauczania bł. Jana Pawła II. Ce-
lowym jest również to, aby wpisywać prowadzone działania 
w perspektywie realizowanego obecnie w Kościele w Polsce 
trzyletniego programu duszpasterskiego Kościół domem i szko-
łą komunii. Tego typu perspektywa działań pozwoli uniknąć 
koncentrowania się na pozbawionym długofalowego spojrze-
nia działaniu akcyjnym. Zwrócenie uwagi na przywoływane 
konteksty umożliwi uwzględnienie perspektywy uczestnictwa 
Kościoła diecezjalnego w życiu Kościoła w Polsce oraz Ko-
ścioła powszechnego, którego jest częścią.

53 W Diecezji Radomskiej dokonano badań jakościowych środowisk od-
znaczających się odmiennymi problemami społecznymi i religijnymi, których 
pełniejsze poznanie, według przyjętych założeń, mogłoby w przyszłości służyć 
lepszej pracy duszpasterskiej wśród wybranych grup. Badaniom jakościowym 
poddano środowiska młodzieży szkolnej i akademickiej, rodzin, środowisko 
lekarskie. Zob. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), Postawy społeczno-religij-
ne diecezjan radomskich, Radom 2008, s. 207.
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W jakim kierunku pójdzie religijność wiernych Diecezji 
Warszawsko-Praskiej? Czy, posługując się klasyfi kacją ks. 
J. Mariańskiego, będzie to scenariusz stabilizacji, rozpadu czy 
też wzrostu religijności? Trudno postawić jednoznaczną pro-
gnozę, zwłaszcza że procesy społeczne są trudno przewidywal-
ne. W religijności polskiego społeczeństwa funkcjonują dwie 
przeciwne tendencje. Indywidualizm jednostek prowadzi do 
negatywnie rozumianej sekularyzacji, ale przeciwstawia mu 
się potężna siła i modernizująca się działalność Kościoła54. 
Nie czekając na synod, trzeba już teraz rozpocząć dyskusję 
w różnych środowiskach diecezji na temat wniosków płyną-
cych z przedstawionych badań i podjęcia działań adekwatnych 
do przeprowadzonych analiz. Wracając do przemyśleń anality-
ka polskiej religijności, ks. J. Mariańskiego, należy się zasta-
nowić, nie nad tym, jak przetrwać, ale jak dawać świadectwo 
wartościom religijnym i moralnym, które są potrzebne w każ-
dych warunkach i w każdym czasie55.

54 Mariański J., Katolicyzm polski. Ciągłość  i zmiana. Studium socjolo-
giczne, Kraków 2011, s. 386.

55 Tamże, s. 395.
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KOŚCIÓŁ WOBEC ZJAWISKA 
AGRESJI W SPORCIE

CHURCH TOWARDS THE PHENOMENON 
OF AGGRESSION IN SPORT

Sytuacje, w których dochodzi do przypadków agresywnych 
zachowań w związku z imprezami sportowymi, od kilku dzie-
sięcioleci uważane są za problem, z którym nie potrafi  poradzić 
sobie środowisko sportu i administracji państwowej. Dane Ko-
mendy Głównej Policji wykazują, że w 2010 r. wykroczenia, 
które zostały popełnione przez widzów widowisk sportowych, 
stanowiły ponad 70%1 (w tym ok. 63% – 1065 z 1690 – na 
meczach piłki nożnej) ogółu wykroczeń związanych z impre-
zami masowymi. Widzowie widowisk sportowych popełnili 
także ponad 80% przestępstw (w tym ok. 75% – 530 z 701 – na 

* Tomasz Janus Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Magister teologii i psychologii. Obecnie doktorant Sekcji Teologii 
Pastoralnej na UKSW, gdzie przygotowuje dysertację doktorską o zjawisku 
agresji w widowisku sportowym. Współpracuje z mediami sportowymi oraz 
Krajowym Duszpasterstwem Sportowców. Twórca i redaktor prowadzący 
e-magazynu „Legioniści”. Autor publikacji naukowych i popularno-nauko-
wych o tematyce sportowej.

1 Wszystkie dane za: Komenda Główna Policji. Sztab Główny Policji. 
(2011). Raport. Bezpieczeństwo imprez masowych w 2010 r. Warszawa. 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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meczach piłki nożnej), do których doszło na wszystkich im-
prezach masowych. W ostatnich latach w Polsce notowana jest 
jednak poprawa bezpieczeństwa na imprezach sportowych.

Na sprawę agresji, która pojawia się w świecie sportu, uwa-
gę od dawna zwraca w swoim nauczaniu Kościół. Wynika to 
z faktu, że „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kro-
czyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa”. (RH 14) 
Jeśli więc agresja w sporcie wpływa destrukcyjnie na funkcjo-
nowanie sportowców i kibiców, to konieczne jest zajęcie się 
tym problemem. Jednocześnie w dokumentach soborowych, 
gdzie uznano aktywność sportową, za godną pochwały, wi-
dziano sport jako narzędzie budowania i utrzymywania „rów-
nowagi ducha, jak i (…) braterskich stosunków między ludźmi 
wszelkiego stanu, narodowości i różnych ras”. (KDK 61) Rze-
czywistość nie zawsze przystaje jednak do założeń. Dlatego 
konieczne jest zdiagnozowanie przedstawionego problemu.

Przyczyny agresji

Poszukiwanie przyczyn agresji zarówno w sporcie, jak 
i codziennym życiu, prowadzi do uzyskania szeregu, czasem 
sprzecznych, odpowiedzi. Wynika to z faktu złożoności po-
dejmowanego zagadnienia i jego wielu przyczyn. Genezę za-
chowań agresywnych badacze dzielą na przyczyny wynikające 
z cech wrodzonych i dziedziczonych oraz nabytych przez jed-
nostki w toku socjalizacji. Zwolenników mają zarówno teorię 
odwołujące się do doboru naturalnego, w którym miały być 
promowane organizmy przejawiające zachowania agresywne2, 

2 Dale P. Wranghan R. (1999). Demoniczne samce. Małpy człekokształtne 
i źródła ludzkiej przemocy. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa. s. 233.



115

KOŚCIÓŁ WOBEC ZJAWISKA AGRESJI W SPORCIE

jak i te, które uznają, że obserwowanie agresywnych zacho-
wań, jako sposobów rozwiązywania problemów, sprzyja przyj-
mowaniu agresji w swoim zachowaniu3. 

Badacze zwracają uwagę na wpływ genów4, hormonów 
(testosteron5) i neuroprzekaźników (serotonina6), które mogą 
leżeć u podstaw zachowań agresywnych. Ustalenie jedno-
znacznej odpowiedzi o przyczyny zachowań agresywnych, 
jest jednak zadaniem trudnym, a w wielu przypadkach i nie-
wykonalnym. Większość naukowców zajmujących się tym 
tematem, zgadza się, że niepodważalny jest wpływ środowi-
ska na częstotliwość występowania zachowań agresywnych. 
Nawet osoby o tendencji do reagowania agresją, nie muszą 
jej ujawniać, jeżeli ich najbliższe środowisko nie akceptuje 
agresji jako reakcji na określone zachowanie. I przeciwnie 
– nawet osoby spokojne mogą ujawniać agresywne zachowa-
nie, jeżeli wzrastają w kulturze, gdzie ceni się siłę fi zyczną. 
Wpływ środowiska i wychowania uznawany jest więc za je-
den z najważniejszych czynników warunkujących pojawienie 
się agresji lub jej zaniechania. 

W wyniku badań wykazany został szereg czynników, które 
spostrzegane są jako sprzyjające pojawieniu się agresywnego 

3 Bandura A. Ross D. Ross S. A. (1961). Transmission of aggression 
through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psy-
chology. Nr 63. s. 575-582.

4 Żekanowski C. (2002). Czy istnieje gen kryminalisty? Spojrzenie ge-
netyka. [w]: Machinek M. (red.). (2002). Agresja i przemoc w świetle nauk 
przyrodniczych i humanistycznych. Wydawnictwo Wyższego Seminarium Du-
chownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. s. 24.

5 Kenrick D. T. Neuberg S. L. Caldini R. B. (2002). Psychologia społecz-
na. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk.  s. 520.

6 Vetulni J. (2002). Neurobiologia w agresji. Fenomen agresji w świetle 
biochemii i fi zjologii mózgu. [w]: Machinek M. (red.). (2002). Agresja i prze-
moc... dz. cyt. s. 41.
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zachowania. Zaliczane są do nich: frustracja7 (ściśle związana 
z uczuciem gniewu), ból i dyskomfort8 (związany z tempera-
turą, zatłoczeniem, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza), 
alkohol i narkotyki9, ubóstwo10, agresywne sygnały11 (broń, 
osoby kojarzone z nieprzyjemnymi doświadczeniami) oraz za-
burzenia psychiczne12. 

Przyczyn agresji można poszukiwać także bazując na do-
kumentach Kościoła. Jedną z nich jest skłonność człowieka do 
zła, czyli grzechu. Na czynnik ten uwagę zwraca Jan Paweł II 
w encyklice Centesimus annus, uwypuklając, że „człowiek 
stworzony do wolności nosi w sobie ranę grzechu pierworodne-
go, który stale pociąga go ku złu i sprawia, że potrzebuje on od-
kupienia. (…) Człowiek dąży do dobra, ale jest również zdolny 
do zła; potrafi  wznieść się ponad swoją doraźną korzyść, pozo-
stając jednak do niej przywiązany.” (CA 25). Grzech powoduje 
zaś odwrócenie się od Boga i bliźnich oraz otoczenie się murem 
wrogości. Postrzeganie innych jako wrogów, otwiera zaś drogę 
do zachowań agresywnych. Badacze Pisma Świętego przejście 
od miłości do agresji dostrzegają już w grzechu pierworodnym13 

  7 Krahé B. (2006). Agresja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Gdańsk. s. 38-40. 

  8 Aronson E. Wilson T. D.  Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. 
Serce i umysł. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań. s. 440.

  9 Vetulni J. (2002). Neurobiologia w agresji... dz. cyt. s. 45. 
10 Kenrick D. T. Neuberg S. L. Caldini R. B. (2002). Psychologia... dz. 

cyt. s. 501.
11 Krahé B. (2006). Agresja. dz. cyt. s. 70-72.
12 Kenrick D. T. Neuberg S. L. Caldini R. B. (2002). Psychologia... dz. 

cyt. s. 508-509.
13 Bramorski J. (2007). Grzech jako „mur wrogości” źródłem agresji 

w sporcie. [w]: Dziubiński Z. (2007). Sport a agresja. Zakład Socjologii Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Salezjańska Organizacja Spor-
towa Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa. s. 299-301. 
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i bratobójczym morderstwie Kaina14. Jak zwracał uwagę Jan Pa-
weł II „przemoc jest zawsze obrazą, ubliżeniem człowiekowi, 
zarówno temu, który jest jej sprawcą, jak i temu, który jest jej 
ofi arą. Przemoc jest niedorzecznością, ogromnym absurdem, 
zwłaszcza, gdy ma miejsce podczas zawodów sportowych.15”

W swoim nauczaniu Kościół prezentuje stanowisko, zgodnie 
z którym przejawy agresji rozumiane są jako złe, czyli pociągają-
ce za sobą grzech. Sytuacja ta ma miejsce także w świecie sportu. 
Jak zostało już wykazane jedną z przyczyn agresji jest frustracja, 
która powoduje gniew i nienawiść wobec osób lub przedmiotów. 
Zgodnie zaś z nauką Kościoła gniew, jeśli posuwa się do „dobro-
wolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, 
stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości; jest grzechem 
śmiertelnym”. (KKK 2302) Podobnie sprawa ma się z nienawi-
ścią. Jeżeli jest zamierzona – jest przeciwna miłości. „Nienawiść 
do bliźniego jest grzechem, gdyż człowiek dobrowolnie chce dla 
niego zła. Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie 
życzy się bliźniemu poważnej szkody.” (KKK 2303) Także wy-
korzystywanie przemocy fi zycznej w celu „ukarania winnych, za-
straszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści, jest sprzeczne 
z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej”. (KKK 2297)

Agresja w sporcie w dokumentach Kościoła

Zagadnieniem agresji w sporcie zajmowały się Episkopaty 
Polski, Włoch i Portugalii w swoich listach pasterskich. Wło-

14 Chrostowski W. (2002). „Gdzie jest brat twój, Abel? (Rdz 4,9). Biblij-
ne spojrzenie na przemoc i gwałt. [w]: Machinek M. (red.). (2002). Agresja 
i przemoc... dz. cyt. s. 193-209.

15 Jan Paweł II (1980). Przemówienie do członków sportowej Fundacji 
Luciano Re Cecconi. Rzym. 28.01.1980. 
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scy duchowni w liście pt. Sport a życie chrześcijańskie (SeVC) 
zwracają uwagę, że problem agresji nie można ograniczać tylko 
do świata sportu, gdyż dotyczy on szerszej perspektywy. „Pro-
blemy psychiczno-socjalne, w które ona obfi tuje, wzrastające 
poczucie frustracji, zagubienia i rozżalenia wywołujące agresję 
i przemoc znajdują w świecie sportu, a szczególnie w dyscypli-
nach najbardziej popularnych, wyjątkowe miejsce manifestacji 
i wyżycia się. W ten sposób także do sportu wkrada się demon 
samozniszczenia, pod którego negatywnym wpływem nihilizm 
niszczy wszelkie wartości, a rodzi negację, odrzucenie życia 
i śmierć.” (SeVC 3)

Zwrócona zostaje także uwaga, że sprawa agresywnych zacho-
wań kibiców może spotykać się z cichym przyzwoleniem władz. 
Czynią one z niej temat zastępczy, który ma odciągnąć uwagę 
społeczeństwa od innych problemów, a dla samych kibiców być 
okazją do wyrażenia swojego niezadowolenia ze spraw nie zwią-
zanych ze sportem. „Sport jest jakby zaworem bezpieczeństwa, 
psychologicznym amortyzatorem, pozwalającym wyrównać te 
napięcia, które powstają w wyniku ekonomicznego i kultural-
nego rozwarstwienia społeczeństwa. To tłumaczy, dlaczego tak 
często tolerowana jest przemoc na stadionach oraz przemilcza-
ne ponoszone koszta, bardzo wysokie, wywołane zniszczeniami 
obiektów i koniecznością zaangażowania sił porządku publicz-
nego, których obecność na wszelkich imprezach sportowych 
stała się już tradycją.” (SeVC 24) Wiosną 2011 r. w podobnym 
tonie wypowiadali się kibice z Ogólnopolskiego Związku Sto-
warzyszeń Kibicowskich, którzy uznali, że medialna nagonka 
w związku z agresywnymi zachowaniami fanów, ma odwrócić 
uwagę od ważnych spraw politycznych i celowo przedstawia ich 
zachowania jako jednoznacznie złe i wymagające poprawy16.

16 http://www.ozsk.pl/?p=552 (dostępne: czerwiec 2011 r.)
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Episkopat Portugalii w liście pt. „Sport w służbie integral-
nego rozwoju człowieka oraz wspólnoty narodów” (OdaS) 
zwracał uwagę na inne aspekty związane z problemem agresji 
w sporcie. Jej przyczyn dopatrywał się w odejściu świata spor-
tu od jego szlachetnych założeń. Nastawienie na osiągnięcie za 
wszelką cenę celu w postaci wygranej, prowadzi do traktowania 
człowieka jak narzędzia, która ma temu pomóc. W zapomnie-
nie idzie godność osoby ludzkiej. Priorytetem staje się zwy-
cięstwo i za godne pochwały zostają uznane wszelkie sposoby 
prowadzące do niego. Bez znaczenia jest ich wartość etyczna. 
Czymś naturalnym i dopuszczalnym wydaje się tu korupcja, 
nadmierna komercjalizacja sportu, doping farmakologiczny 
i wydolnościowy czy agresja, które mają pomów w odniesieniu 
zwycięstwa. Właśnie na te zagadnienia zwracali uwagę bisku-
pi portugalscy w liście wydanym przed Mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej, które w 2004 r. odbyły się właśnie w Portugalii. 
„Wielokrotnie uczestniczymy w żałosnym spektaklu, w którym 
jesteśmy świadkami agresywnych zachowań skierowanych do 
przeciwników, «wojen psychologicznych», w wyniku których 
decyzja o wyniku gry zapada poza boiskiem. Słyszymy o pre-
sji wywieranej na sędziach, o próbach manipulowania opinią 
publiczną, czy wpływania na instytucje powołane do rozstrzy-
gania kontrowersyjnych kwestii w dziedzinie piłki nożnej. 
Innymi słowy, piłka nożna przestaje być wehikułem wartości 
służącym jednoczeniu się ludzi i umacnianiu poczucia wspól-
noty, stając się przyczyną podziału, nienawiści, antagonizmów 
i przemocy.” (OdaS 12) W podobnym tonie wypowiadają się 
polscy biskupi, przypominając, że Kościół „jest przeciwny ta-
kiemu sportowi, w którym występują zjawiska fałszu i oszu-
stwa”. (WODZ)
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Próby zapobiegania agresji w sporcie

W swojej działalności Kościół nie ogranicza się tylko do 
wykazywania złego wpływu agresji na świat sportu i ludzi 
z nim związanych. Apeluje także o podjęcie działań mających 
zapobiegać agresji na sportowych arenach. Swoje słowa kieru-
je do sportowców, działaczy sportowych i kibiców. Odwołując 
się do prawdziwych wartości sportu Episkopaty krajowe przy-
pominają, że „na mistrzach ciąży ogromna odpowiedzialność 
i zadanie: bardziej niż społeczeństwo noszą odpowiedzialność 
przedmiotową względem publiczności, zwłaszcza osób słab-
szych psychicznie. Nieuporządkowane życie «osoby publicz-
nej», stosunek do pieniądza, do rodziny, do przemocy itd., 
mogą mieć znaczący negatywny wpływ na liczne rzesze nasto-
latków i młodzieży.” (SeVC 40). Idąc dalej sportowcy muszą 
pamiętać, że ich osoby w wielu przypadkach stają się wzorem 
do naśladowania dla ludzi młodych. Dlatego tak ważne jest 
aby sportowcy mieli na uwadze by „ich postępowanie na bo-
isku było przepełnione szlachetnością, szacunkiem i miłością 
wszystkich uczestników rywalizacji sportowej. Żeby w ten 
sposób dostarczali dobrych moralnych wzorów dla licznych ki-
biców, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży”. (WODZ) 

Episkopaty zwracają także uwagę na negatywne zachowania 
kibiców. Duchowni z Portugalii przypominają, że „istnieje (…) 
zjawisko kładące się cieniem na świat piłki nożnej, a mianowi-
cie zjawisko «szalikowców», dążących do popierania swojego 
klubu poprzez specyfi czny rodzaj świętowania, podczas któ-
rego dochodzi do aktów nietolerancji i agresji, kończących się 
poważnymi aktami wandalizmu. Obraźliwe słowa skierowane 
do przeciwnika, prowokacje o charakterze rasistowskim, brak 
szacunku dla osób lub mienia społecznego, nie stanowią najlep-
szej formy współpracy podczas święta sportowego, nie przy-



121

KOŚCIÓŁ WOBEC ZJAWISKA AGRESJI W SPORCIE

czyniają się do przekształcenia sportu w narzędzie szerzenia 
zgody pomiędzy ludźmi”. (OdaS 13) W podobnym tonie wy-
powiada się Episkopat Włoch, podkreślając że „przynależność 
do różnorodnych klubów kibica może prowadzić do degradacji 
jednostki: także poprzez massmedia sport kreuje dwuznaczne, 
a nawet skrzywione formy członkostwa, wzajemnej egzaltacji 
i agresywności, często przekraczającej zdolność samokontro-
li. Wypadki takie, niestety, stają się codziennością w gorącej 
i nerwowej atmosferze dzisiejszych stadionów, kwestionując 
godność osoby i samego sportu.” (SeVC 27) Wypowiedzi te 
uzupełnia Episkopat Polski, zwracając się do kibiców, „aby 
podczas widowisk, a szczególnie spotkań piłkarskich, nie do-
puszczali się aktów przemocy i agresji. Żeby dobrego imie-
nia swej drużyny nie bronili kamieniem czy nożem, ale swym 
zachowanie budowali sportowy humanizm i potwierdzali jego 
wychowawcze i etyczne walory.” (WODZ)

Ponieważ problem agresji w sporcie jest bardzo złożony, 
duchowni z Portugalii adresowali swoją wypowiedź także do 
działaczy sportowych i dziennikarzy. „Niech działacze sporto-
wi stoją na straży prawdziwego sensu gry, właściwie kierując 
instytucjami i strukturami, którym przewodniczą, promując 
przejrzystość sportu i przyczyniając się do wzrostu szacun-
ku dla instytucji; niech ich działalność będzie nieskazitelna, 
a jako wychowawcy promują kulturę najwyższych wartości, 
takich jak: lojalność, przyjaźń, tolerancja i poszanowanie 
prawdy; niech odrzucą i ujawnią kłamstwo, brudne interesy, 
agresję, brak poszanowania dla przeciwnika. Niech dzienni-
karze spełnią swój obowiązek bezstronnego informowania 
społeczeństwa; niech unikają rozpowszechniania nieuzasad-
nionych podejrzeń lub wykorzystywania sytuacji mogących 
rodzić napięcia lub konfl ikty, pamiętając, że szerzenie kultu-
ry sportu ma swój początek w rozpowszechnianiu rzetelnej 
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i obiektywnej informacji, stroniącej od taniej sensacji.” (OdaS 
17)

Działalność Kościoła, mająca na celu zapobieganie agre-
sji w świecie sportu, obejmuje również praktyczne działania. 
W pierwszej połowie 2011 r. Episkopat Polski sprzeciwił się 
planowanemu wprowadzeniu do sprzedaży alkoholu na me-
czach piłkarskich. Przeciwko takim planom zaprotestował 
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeź-
wości, wykazując, że dopuszczenie do sprzedaży alkoholu na 
stadionach zmniejszy bezpieczeństwo i odbije się negatywnie 
na zdrowiu publicznym17. Sojusznikiem Kościoła są w tej spra-
wie kibice z  Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibi-
cowskich, którzy pracują na projektem ustawy, mającej m.in. 
zakazywać sprzedaży alkoholu na imprezach sportowych18.

Również Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które w 2012 r. 
odbędą się w Polsce i na Ukrainie, polski Kościół postanowił 
wykorzystać jako okazję do powrotu sportu do pozytywnych 
wartości. W tym celu przygotowane zostały konspekty kate-
chez19, które mogą zostać przeprowadzone w szkołach pod-
stawowych, gimnazjach i liceach. Dotyczą one spraw zwią-
zanych z rolą kibiców w zmaganiach sportowców, zachowań 
sportowców i trenerów, jako osób, które mają duży wpływ na 
wychowanie młodych ludzi oraz znaczenia i wpływu sportu na 
społeczeństwo. 

Osobną kwestią pozostaje zwalczanie agresji poprzez wy-
chowanie do sportu i poprzez sport. Episkopat Włoch zwracał 

17 http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x42809/bez-alkoholu-na-stadio-
nach/ (dostępne: czerwiec 2011 r.)

18 http://kibicezabezpieczenstwem.pl/ (dostępne: czerwiec 2011 r.)
19 Wszystkie katechezy dostępne są na stronie internetowej Krajowego 

Duszpasterstwa Sportowców. http://www.sport.episkopat.pl/euro/katechezy/ 
(dostępne: czerwiec 2011 r.)
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uwagę, że zadanie to winno odwoływać się do wielu aspektów, 
taki jak wychowanie do bezinteresowności, do rywalizacji, 
przegranej oraz wygranej. Zadanie to powinno zaś spoczywać 
na rodzinie, wspólnocie chrześcijańskiej, diecezji, parafi i, in-
stytucjach publicznych, szkole, stowarzyszeniach sportowych, 
innych organizacjach sportowych i formatorach. W Polsce wy-
chowanie przez sport i do sportu realizowane jest w katolickich 
stowarzyszeniach sportowych takich jak: Salezjańska Organi-
zacja Rzeczypospolitej Polskiej SALOS RP, Stowarzyszenie 
Parafi ada im. św. Józefa Kalasancjusza i Katolickie Stowarzy-
szenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej. 

Summary

The phenomenon of aggression in sport has been one of the 
biggest problems to world of sport for several decades. Church 
in its teaching has been paying attention to the phenomenon 
of aggression in sport for many years. The Polish Church de-
cided to use the UEFA European Football Championship 2012, 
which takes place in Poland and Ukraine, as an opportunity to 
restoring positive values of sport. To achieve this goal special-
ists have prepared handouts of catecheses which can be used 
in lessons at primary schools, junior high schools and high 
schools. 
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Tomasz Sulej1

TRUDNO JEST BYĆ BOGIEM 
– elementy boskie w grach komputerowych

IT’S TOUGH TO BE A GOD
– godlike elements in computer games

Czy nikt z nas nigdy nie zastanawiał się, jakby to było być 
bóstwem? Istotą o nadprzyrodzonej mocy, mogącej zmieniać 
świat wedle własnego uznania? Czy sprawdzilibyśmy się 
w roli boga, gdyby dano nam taką okazję? Do tej pory tego 
typu rozważania stanowiły głównie domenę wyobraźni, dość 
intensywnie eksploatowaną w różnych formach artystycznego 
wyrazu, od mitów i legend, poprzez bardziej współczesne nam 
książki czy też fi lmy. Wraz z rozwojem komputerów i gier je 
wykorzystujących, zaczęły także pojawiać się produkcje, które 
nawiązywały do tego tematu. 

„Gra w boga”, „boska piaskownica”, „god games” to naj-
popularniejsze określenia gatunku gier komputerowych, w któ-
rych gracz ma okazję zakosztować boskości. Boskości, która 

1 Tomasz Sulej – magister teologii w zakresie edukacji medialnej i dzien-
nikarstwa. Studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie ukończył w 2011 roku obroną pracy pt.: Zagrożenia 
i szannse gier komputerowych we kulturze współczesnej. Próba oceny. Praca 
została napisana pod kierunkiem ks. prof. J. Przybyłowskiego. Obecnie dok-
torant Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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oznacza możliwość kontrolowania gry w dużej skali, przy po-
mocy nadnaturalnych mocy jako bóstwo, przywódca tudzież 
bliżej niesprecyzowana siła, stawiając gracza w roli opiekuna/
strażnika niezależnych istot zamieszkujących symulowany 
świat2. 

Właśnie owa autonomiczność mieszkańców wirtualnych 
światów jest cechą charakterystyczną „gier w boga”. Paradok-
salnie, nie mamy pełnego wpływu na postępowanie naszych 
podwładnych, jak ma to miejsce np. w grach strategicznych. 
Niemożność wydawania konkretnych rozkazów rekompenso-
wana jest przez możliwość ingerencji w świat w stopniu prze-
wyższającym opcje dostępne zwykłym „śmiertelnikom”. Tak 
w skrócie można scharakteryzować główne założenia tego ga-
tunku gier komputerowych. Jak natomiast wyglądał jej rozwój 
na przestrzeni lat? 

Za symboliczny początek uznać można grę Utopia (1981 
– Don Daglow / Mattel), w której udział bierze dwóch graczy. 
Dostają oni do dyspozycji jedną z dwóch wysp, którymi mają 
zarządzać. Zyskują oni punkty za rozbudowę, wyżywienie 
mieszkańców i dbanie o spokój społeczny. Jednocześnie wza-
jemnie mogą sobie przeszkadzać nasyłając swoich żołnierzy 
na drugą wyspę w celu wywołania zamieszek. Choć gracze nie 
są tu istotami boskimi i nie dysponują cudownymi mocami, 
Utopię uznaje się za „god game”, ponieważ jej cechą charak-
terystyczną jest niemożność bezpośredniego wpływu na miesz-
kańców wysp, toczących swoje nieskomplikowane życie. 

Kolejną grą, która może być już traktowana jako pełno-
prawna „gra w boga” jest Populous (1989 – Bullfrog / Elec-
tronic Arts) autorstwa Petera Molyneux’go. Najlepszą formą 

2 Por. Wikipedia EN, God game, http://en.wikipedia.org/wiki/God_game, 
[dostęp: 02.09.2011]
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opisu jest wprowadzenie dostępne w początkowej fazie gry 
o następującej treści: „Jako istota boska, posiadasz grupkę 
wyznawców, których wiara dostarcza mocy niezbędnej do 
działania. Im więcej wyznawców posiadasz, tym więcej mogą 
oni osiągnąć oraz tym większą mocą dysponujesz. Niestety, 
w pobliżu znajduje się inna grupa, która wielbi innego boga...”. 
Zadaniem gracza staje się opieka nad jego grupą wyznawców, 
pomoc w ich rozwoju, przekształcanie świata oraz przekonanie 
innowierców, że to właśnie my jesteśmy bogiem, w którego 
powinni wierzyć. Środki i metody, za pomocą których będzie-
my dążyć do tego celu, zależą wyłącznie od nas. Możemy być 
bóstwem miłosiernym, które za najwyższy cel stawia sobie 
szczęście własnych wyznawców, nakłaniając niezdecydowa-
nych dobrobytem dostępnym pod naszą opieką. Równie do-
brze możemy spróbować gry jako okrutny bóg, który do wiary
w siebie przekonuje terrorem i zniszczeniem. Wolny wybór po-
między miłosierdziem i okrucieństwem, bądź też zachowanie 
równowagi, dają dodatkowy wymiar dla – z pozoru – czysto 
strategicznej rozrywki.3. „Głównym źródłem radości w Po-
pulousie było mieszanie szyków oponentowi. (...) Jednakże 
zdecydowanie największą frajdą było używanie boskich mocy 
w celu wywoływania pożarów, tornad, czy trzęsień ziemi po-
środku obcych siedlisk”4.

Populous doczekał się kontynuacji w postaci Populous II 
(1991 – Bullfrog / Electronic Arts) i Populous: The Beginning 
(1998 – Bullfrog Productions / Electronic Arts). Część druga to 
głównie rozbudowa i ulepszanie pomysłów dostępnych pier-
wowzorze. Fabularnie przestajemy być nieznanym bóstwem. 

3 Por. Populous, http://games.ign.com/halloffame/populous.html [dostęp 
02.09.2011]

4 Zob. Elektryczny, Populous: The Begining, Świat Gier Komputerowych, 
1998, nr 12, s. 18
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Wkraczamy w sferę mitologii greckiej, jako jeden z pół-boskich 
potomków Zeusa. Otrzymujemy od naszego ojca obietnicę, że 
w przypadku pokonania pozostałych pół-bogów, dostaniemy 
możliwość wstąpienia do panteonu olimpijskiego. Nowością 
jest także zwiększenie ilości dostępnych mocy z ośmiu do trzy-
dziestu, podzielonych wedle sześciu kategorii oddziaływania: 
ziemia, woda, wiatr, ogień, rośliny i ludzie. Ciekawostką były 
także „postacie herosów – po jednym dla każdego z żywiołów 
występujących w grze. Każdy z herosów dysponował specjal-
nymi umiejętnościami: przykładowo Helena Trojańska wabiła 
wrogów w morskie odmęty, Herakles był niezrównanym siła-
czem a Odyseusza nikt nie był w stanie prześcignąć”5.

Trzecia część serii, Populous: The Beginning (1998 – Bull-
frog Productions / Electronic Arts) to przejście do „trójwymia-
ru”6 i zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o rozgrywkę. „Historia 
najnowszego Populousa rozgrywa się na długo przed akcją po-
przednich gier z serii. Wkraczasz do gry jako szamanka jednego 
z plemion zaludniających planety pewnego układu słonecznego. 
Twój lud długo żył w oczekiwaniu na nadejście swego bóstwa, 
czyli – na Twoje przyjście. Zrodzona z człowieka szamanka nie 
jest jednak w pełni istotą boską – o miano władcy tego zakątka 
kosmosu musi walczyć z innymi szamanami. Ich pojedynki będą 
kosztowały życie masy istot, zmienią na zawsze oblicza planet, 
rozbudzą dzikie żywioły, a co najważniejsze – wyłonią spośród 
konkurentów tego, którego imię po wsze czasy będzie wymie-
niane w modłach przez wiernych na wszystkich zamieszkałych 
planetach”7. Seria Populous można uznać za jedną z pierwszych, 
w których gracz mógł dostąpić zaszczytu boskości. 

5 Tamże.
6 Trójwymiar - inaczej przestrzeń trójwymiarowa
7 Zob. Elektryczny, Populous: The Begining, Świat Gier Komputerowych, 

1998, nr 12, s. 16



128

TOMASZ SULEJ

Innym bardzo interesującym tytułem, również autorstwa 
Petera Molyneux’go jest Black & White (2001 – Lionhead Stu-
dios / EA Games) oraz jej kontynuacja Black & White 2 (2005 
– Lionhead Studios / Electronic Arts). Jest to powrót do idei 
„pełnoprawnego boga”, gdzie gracz wciela się w bezosobową 
istotę nadprzyrodzoną, dysponującą możliwością czynienia 
cudów i kontrolowania otaczającego go świata. Za doskonałe 
wprowadzenie w realia gry może posłużyć fragment recenzji: 
„Jak to się wszystko zaczyna? Spójrzcie, oto cudowna wyspa 
zwana Edenem. Lecz szczęście żyjących na niej ludzi okazuje 
się być bardzo nietrwałe: chłopiec, który wybrał się na plażę, 
kierowany nierozumnym instynktem lub, być może, palcem 
losu wskakuje do wody, nie bacząc, że żerują w niej rekiny!... 
Rozgrywająca się tragedia i echo rozpaczliwego krzyku rodzi-
ców, których dziecko znalazło się w obliczu straszliwej śmierci 
i dotarło do miejsca, w którym spoczywają bogowie, przywo-
łuje cię na ten świat!... Tak staje się... bóg. Tak. Black & White 
to opowieść, w której właśnie ty stajesz się bogiem... I tylko 
do ciebie należy decyzja, jakim bogiem będziesz i jak będziesz 
odnosić się do swych wyznawców, wreszcie, jak ma wyglą-
dać świat, którym przyszło ci władać”8. Jako świeżo upieczony 
bóg, posiadając garstkę wyznawców, gracz musi podjąć działa-
nia, które przysporzą mu większą liczbę wiernych, zwiększając 
w ten sposób jego boską moc. Black & White stosuje tutaj mo-
del z wierzeń skandynawskich, gdzie istnieje przeświadczenie, 
że moc boga zależy od liczby jego wyznawców. A gdy ta male-
je, słabnie również sam bóg. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w Black & 
White jest forma przedstawienia obecności gracza w świecie 
Edenu: „Twoim ziemskim wyobrażeniem pełniącym jedno-

8 Gem.ini, Black & White, CD-Action, 2001, nr 5, s. 77
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cześnie rolę kursora jest olbrzymia dłoń”9. Owa dłoń stanowi 
środek interakcji pomiędzy graczem a światem i jego miesz-
kańcami. Dzięki niej jesteśmy w stanie np. podnosić ciężkie 
głazy bądź dosłownie wyrywać drzewa z korzeniami. Nasze 
działanie może być nacechowane miłosierdziem, jak np. pod-
czas przywoływania deszczu na pola uprawne naszych wier-
nych, ale równie dobrze możemy pokazać się z okrutniejszej 
strony, siejąc terror i zniszczenie w postaci kul ognia i zabija-
nia ludzi: własnych– dla utwierdzenia swojej pozycji i wiarę 
opartą na strachu, bądź cudzych – którzy wielbią innego boga. 
Gra bacznie analizuje nasze postępowanie, czy to poprzez sys-
tem moralności oparty na sumieniu zobrazowanym w żartobli-
wej formie „aniołka” i „diabełka”, czy też w postaci tego jak 
się prezentujemy w świecie. W przypadku, gdy jesteśmy tym 
„złym”, nasze włości przybierają ponury i posępny charakter. 
Podobnie zresztą jak nasz kursor, który zaczyna przypominać 
rękę demona. Z kolei, gdy jesteśmy przyjaznym bogiem, nasza 
kraina wygląda sielankowo a kursor ukazuje piękną dłoń ema-
nującą świetlistą poświatą.

Inną ciekawostką w tej grze jest postać chowańca. W ogrom-
nym skrócie, jest to cudowne stworzenie, które jest czymś 
w rodzaju naszego kompana i pomocnika w świecie gry. 
„Z początku są to małe przerażone zwierzęta, pod Twoim bacz-
nym, boskim okiem zamieniają się w gigantów mogących jed-
nym stąpnięciem zniszczyć całą wioskę”10. Wychowanie ich to 
ogromne wyzwanie, które można przyrównać do opieki nad 
własnym zwierzątkiem. Są ciekawskie, bacznie obserwując na-
sze działanie, często je kopiując, dlatego w ich obecności nale-
ży uważać, co się robi. Wpływanie na rozwój osobowości cho-

  9 Bazyl, Black & White, Świat Gier Komputerowych, 2001, nr 05, s. 38
10 Tamże.
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wańca jest możliwe przy pomocy systemu kar i nagród. Karą 
może być przysłowiowy klaps w pupę, nagrodą zaś podrapanie 
za uszkiem. W ten sposób pokazujemy naszemu pupilowi, że 
jego zachowanie jest, według nas, złe bądź dobre. Obserwowa-
nie jak chowaniec rozwija się i rośnie, to jedna z największych 
radości gry, zaś jego charakter i umiejętności są w dużej mierze 
zasługą naszego talentu wychowawczego. Z tego też powodu 
wychowanie chowańca można uznać za ciekawą formę spraw-
dzenia się w roli opiekuna. Black & White z pewnością można 
uznać za jedną z bardziej interesujących gier tego zestawienia. 
Jej innowacyjność i ciekawe podejście do tematu gwarantują 
dużą ilość rozrywki oraz uwrażliwiają odbiorcę na moralność. 
Wybory pomiędzy miłosierdziem i okrucieństwem oraz ogrom-
na swoboda – to największe plusy tej serii.

Darwinia (2005 – Introversion Software / Introversion So-
ftware) – to odrobinę inne podejście do tematu boskości w grach. 
W Darwinii mamy do czynienia z wirtualnym światem utwo-
rzonym przez Dr. Sepulvedę. Zamieszkany jest on przez tzw. 
Darwinian. Są to komputerowe byty, wyposażone we własną 
sztuczną inteligencję, żyjące i rozwijające się we własnym tem-
pie. Są istotami śmiertelnymi, więc dotyczy ich proces starzenia 
się i śmierci. Każdy z nich jest wyjątkowy, dysponuje własną 
„cyfrową” duszą, która wraca do „Centralnego Repozytorium” 
w centrum ich wszechświata, gdzie są przechowywane, a ich do-
świadczenia są wykorzystywane w tworzeniu nowych dusz. 

Pewnego dnia eksperyment przeradza się w tragedię. Świat 
Darwinian i oni sami zostają zaatakowani przez tajemnicze-
go wirusa. Gracz wciela się w rolę hakera, który natrafi a na 
Darwinię czystym przypadkiem. Dr. Sepulvenda, bliski paniki, 
zwraca się do nas z prośbą o pomoc. Przyjmując to zadanie, 
stajemy się obrońcą Darwinii i swego rodzaju antywirusem, 
który ma przywrócić dawny ład.
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Wątek boski tej gry to postać samego Dr. Sepulvedy, któ-
ry jest twórcą świata Darwinii i jej mieszkańców. W obliczu 
zagrożenia, wraz z graczem, stara się on zapobiec katastrofi e. 
Można to uznać za boską interwencję, która podyktowana jest 
troską samego doktora o swoje dzieło (i czas poświęcony na 
jego powstanie). Poza tym elementem, Darwinia to czysta gra 
strategiczna, w której gracz, przy pomocy dostępnych progra-
mów, stara się opanować infekcję. 

Spore (2008 – Maxis / Electronic Arts) – Jest to gra, ktora 
stawia gracza w roli tworcy zycia. To on wyznacza kierunki, 
w których przebiega rozwój danego organizmu, łącząc w ten 
sposób kreacjonizm z teorią ewolucji. Poprzez wybory, dosko-
nalimy nasz twór, śledząc jego poczynania od fazy mikroorga-
nizmu, po w pełni wykształconą formę życia. Będziemy odpo-
wiedzialni za kontakty z innymi mieszkańcami naszej planety, 
wspólny rozwój bądź całkowitą dominację. Przechodząc przez 
etapy plemienne, poprzez budowanie własnej cywilizacji i loty 
międzygwiezdne. A i tam przekonujemy się, że nie jesteśmy 
sami i podobnie jak wcześniej, możemy starać się rozwiązy-
wać problemy na drodze pokojowej, bądź dominacji.

From Dust (2011 – Ubisoft Montpellier / Ubisoft) autor-
stwa Erica Chahi, to ostatnia gra w tym „boskim” zestawie-
niu. „Fabuła przedstawiana w kolejnych rozdziałach From 
Dust opowiada o wędrówce małego plemienia, poszukujące-
go drogi do zjednoczenia się ze Starożytnymi – tajemniczym 
ludem, który zniknął z powierzchni świata, zostawiając po 
sobie relikty i totemy, mające pomóc podążającym ich ślada-
mi”11.

11 Maciej Kowalik, From Dust, http://polygamia.pl/Polygamia
/1,108240,10008967,Zabawa_w_boskiej_piaskownicy___From_Dust.html, 
[dostęp: 2.09.2011]
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Gracz wciela się tu w Tchnienie, bezosobową istotę boską, 
która wyłania się z nicości w wyniku rytuału przeprowadzone-
go przez szamanów plemienia. Ludzie ci zwracają się do Cie-
bie z prośbą o opiekę i pomoc we wskazaniu im drogi do celu. 
Jako istota nadprzyrodzona, dysponujesz mocą manipulowania 
materią. Polega ona na zbieraniu jej z jednego miejsca i prze-
noszenie w inne. Przykładem może tu być zaczerpnięcie płyn-
nej lawy z wulkanu, by móc przy jej pomocy wyrzeźbić pasmo 
górskie, chroniące naszych wyznawców przed potopem, czy 
też zmieniając bieg rzeki w jej górnym biegu, przez co odsło-
nięta zostaje droga, którą mogą się przeprawić członkowie ple-
mienia. From Dust w porównaniu do Black & White bardziej 
skupia się na przekształcaniu świata, niż opiece nad osiadłymi 
wyznawcami i walce z innymi bogami. Choć gracz faktycznie 
opiekuje się swoim plemieniem, opieka ta bardziej polega na 
niesieniu pomocy w wędrówce i ochrony przed różnymi ży-
wiołami. Niemniej jednak From Dust potrafi  dostarczyć wielu 
godzin wyśmienitej zabawy i poczuć się przez chwilę wszech-
mocnym.

Jak widać, bycie bogiem może być pouczającym doświad-
czeniem. Czasami bycie wszechmocnym nie musi oznaczać, że 
wszystko jest bajecznie proste. Boskość to ogromna odpowie-
dzialność, za działania, których podejmujemy się wobec świa-
ta i jego mieszkańców. To sprawdzian naszych umiejętności 
przywódczych, oraz naszej moralności. To czy będziemy roz-
wiązywać konfl ikty w sposób pokojowy, czy też zasięgniemy 
argumentu siły – zależy tylko od nas. We wspomnianym Black 
& White dochodzi dodatkowy czynnik wychowawczy w posta-
ci chowańca. Gry tego typu, pomimo, iż nie są to symulacje na 
wielką skalę, każą jednak zastanowić się nad mechanizmami 
funkcjonowania naszego świata. Zwracają szczególną uwa-
gę na walkę Dobra ze Złem, pytanie o sens ludzkiego życia, 
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o istotę człowieczeństwa i emocji, które im towarzyszą. Uczą 
nas cierpliwości, empatii. Ukazują efekty naszych działań, za-
równo tych dobrych jak i złych. W tym ujęciu gry komputero-
we spełniają swoją rolę edukacyjną i wychowawczą, dodając 
swoją cegiełkę do duchowego rozwoju ludzkości.

Summary

This text is written for the purpose of analyzing the aspect 
of godhood in computer games. The author, based upon several 
works, tries to show the multifaceted aspect of godhood, which 
appear in „god games”. After describing the genre, the games 
themselves are presented with regards to the story, mechanics 
and characteristic elements in them. This text’s purpose was 
to highlight the motif of „becoming god”, which is seen very 
often in other artistic and cultural works. Computer games, 
with regards to their interactivity, give a chance to actively par-
ticipate in events presented in them. Thanks to their simulated 
nature, they can show the effects of our actions – or a lack 
of them. They teach logical and strategic thinking. While en-
tertaining, they can also show important messages and morals 
about ourselves and our humanity. They make us more sensi-
tive about problems in a different scale and let us choose many 
different kinds of solutions. By showing our morality based 
on our choices and decisions, computer games can show us 
something about our selves and prove, that it is, indeed, tough 
to be a god. 
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INACZEJ STWORZONY PRZEZ BOGA. 
PRAWO CZŁOWIEKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

DO POZNANIA BOGA

Created by God in a different way. 
The right of disabled person to knowing God.

1. Zacznijmy od rozpoznania, kim jest człowiek niepełno-
sprawny. Pytanie o tożsamość niepełnosprawnego jest dlate-
go ważne, że pozwala zbadać, na ile w ogóle można mówić 
o możliwości poznania Boga przez osobę inaczej przez Niego 
stworzoną. Używam świadomie tego zwrotu: osoba inaczej 
stworzona przez Boga, od razu narzucając szczególną płasz-
czyznę poznania (a także patrzenia na życie: ani w sensie me-
dycznym, ani moralnym). Czy to znaczy, że Bóg chce, aby 
istniał człowiek niepełnosprawny? A jeśli tak, w jaki sposób 
jego istnienie ma dla Boga znaczenie? I co naprawdę oznacza 
stworzenie człowieka niepełnosprawnego? 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011

Ks. Dariusz Kurzydło, ur. 1970; doktor teologii w zakresie katechetyki, 
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Jan Paweł II powiedział, że każdy człowiek stanowi odbi-
cie spojrzenia, którym obdarza go otoczenie. Ustawmy od razu 
obok podobne zdanie: każdy człowiek stanowi odbicie spojrze-
nia, którym obdarza go Bóg. O ile w słowach Papieża kryje się 
prawda o wartości naszego istnienia nie tylko dla nas samych, 
ale i dla innych – i wówczas człowiek niepełnosprawny jest po 
prostu wyzwaniem dla naszego własnego cierpienia, któremu 
dzięki wejściu w relację z nim możemy jakoś zaradzić – o tyle 
w tym drugim zdaniu pojawia się jeszcze większa perspektywa 
życia: powstaje relacja przekraczająca to cierpienie. I to jest 
bardzo kusząca propozycja: przekroczyć cierpienie, zobaczyć 
siebie i świat – wszystko – poza cierpieniem (ale nie w sensie 
niematerialnym, bezfi zycznym); zobaczyć niepełnosprawnego 
w tym jego wymiarze istnienia, który nie cierpi (lub który nie 
jest okaleczony, zdeformowany, wypaczony, wybrakowany) – 
w naszym ludzkim spojrzeniu lub przez nasze ludzkie spojrze-
nie! (zob. EV 58).

Tożsamość niepełnosprawnego zależy więc od tego spojrze-
nia, jakie ma Bóg oraz ludzie (w tym sam niepełnosprawny, 
jeśli ma zdolność bycia świadomym – w znaczeniu, jakiego 
używają pełnosprawni). Od tego właśnie spojrzenia zależy 
także, czy niepełnosprawny będzie umiał uznać siebie za peł-
noprawnego obywatela społeczności ludzkiej, wartościowego 
człowieka. Ale także czy inni za takiego będą go uważać. Jeśli 
zatem niepełnosprawność okazuje się przeszkodą w uznaniu 
pełni człowieczeństwa, jaką posiada osoba niepełnosprawna, 
to właśnie wówczas należy zaprotestować: bo właśnie Bóg 
stworzył tę osobę inaczej – stworzył ją w równym stopniu, co 
innych ludzi, pełną życia1. A to, co sprawia, że tego nie umie-

1 Zob. K. Rahner, Teologia a antropologia, „Znak” 21 (1969), s. 1533-
-1551.
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my zobaczyć (poznać), związane jest przede wszystkim z na-
szą ludzką nieumiejętnością przekraczania cierpienia. 

Jednak Bóg stworzył niepełnosprawnego inaczej jeszcze 
z jednego względu. Bóg zechciał być obecny w niepełno-
sprawnym dziecku; i w taki sposób Bóg widocznie potrzebny 
jest światu. A ponieważ nie potrafi my przekraczać cierpienia, 
jedynie umiemy współczuć, wydaje nam się to niegodziwe 
ze strony Boga. I owa niezgoda ma swoje konsekwencje: na 
przykład w pomyśle likwidowania osób niepełnosprawnych 
zanim jeszcze się urodzą czy zanim będą w stanie jakoś sa-
modzielnie żyć. Może to są skrajne sytuacje, jednak trudno 
pogodzić się człowiekowi z planem Boga, trudno przyznać 
rodzicom chorego dziecka, że jest ono darem Boga, i że oni 
w tej sytuacji są wybranymi przez Niego szczególnymi rodzi-
cami2. 

Jeśli zatem mamy mówić o tożsamości człowieka niepeł-
nosprawnego, musimy wstępnie założyć, że jest on naprawdę 
stworzony przez Boga inaczej. Choć ma te sama prawa, które 
przysługują wszystkim innym – jednak posiada od Boga coś 
wyjątkowego, czego nie jesteśmy w stanie pojąć – póki nie 
znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy mieć sposobność 
przekroczenia cierpienia. Obecność (stworzenie) niepełno-
sprawnych prowadzi nas zatem w miejsce, w którym stajemy 
nieco bliżej niepojętych planów Boga, ukazującego człowieko-
wi bardziej pełny sens jego człowieczeństwa (stworzenia). Owa 

2 W gazetce „Nie lękajcie się”, wydawanej przez parafi ę Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie matka niepełnosprawnego dziecka na-
pisała: „Na ostatnim USG dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko jest bardzo 
chore. Nie wiedzieliśmy, że los szykuje nam „niespodziankę”, a Bóg daje nam 
dzieciątko specjalne, wyjątkowe. Dziewczynka urodziła się z licznymi wa-
dami (…)  Nasza córka jest wybranym dzieckiem Boga, a my wybranymi 
rodzicami. [Szczęśliwa mama]”. 
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pełnia polega na istnieniu razem pełnosprawności i niepełno-
sprawności, i pociąga za sobą konieczność przyjęcia jednego 
i drugiego, zintegrowania tego tak, aby człowiek doświadczył 
większej pełni życia. I do tego potrzebne jest przekroczenie 
cierpienia (niepełnosprawności), tzn. wyjście poza takie rozu-
mienie życia, w którym istnieje samo „zdrowie”.  

W literaturze przedmiotu pojęcie niepełnosprawności czło-
wieka nie znalazło dotąd jednej, powszechnie akceptowanej 
defi nicji – jest ono względne z takiego powodu, iż ludzie różnią 
się od siebie zbyt wieloma zmiennymi3. Z teologicznego punk-
tu widzenia wartość człowieka nie zależy od jego sprawności 
umysłowej czy fi zycznej, lecz wynika z godności, jaką każda 
istota ludzka posiada od chwili poczęcia, i niezależnie od tego, 
w jakich warunkach toczy się jej życie czy w końcu od zdolno-
ści, jakimi może się wykazać. „Osoba niepełnosprawna, także 
wówczas, gdy zraniony jest jej umysł lub zaburzona zdolność 
postrzegania czy rozumienia, jest podmiotem w pełni ludzkim, 
mającym święte i niezbywalne prawa przynależne każdemu 
człowiekowi. Osoba niepełnosprawna – mimo wszelkich ogra-
niczeń i cierpień, jakie są jej udziałem – każe nam pochylić 
się z szacunkiem i mądrością nad tajemnicą człowieka. Im 
bardziej bowiem zagłębiamy się w mroczne i nieznane obsza-
ry ludzkiej rzeczywistości, tym lepiej rozumiemy, że właśnie 
w sytuacjach najtrudniejszych i najbardziej niepokojących 
ujawnia się godność i wielkość ludzkiej istoty. Zranione czło-
wieczeństwo osoby niepełnosprawnej jest dla nas wyzwaniem, 
aby dostrzec, zaakceptować i ukazywać w każdym z tych na-
szych braci i sióstr niezrównaną wartość ludzkiej istoty, którą 

3 Taka defi nicja byłaby jednak ważna w przypadku konieczności uzyska-
nia statusu niepełnosprawności, który implikuje korzystanie z określonych 
praw i ubieganie się o świadczenia przysługujące tym osobom. 
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Bóg stworzył po to, aby była synem w Synu”4. Ten ważny cytat 
zawiera w sobie najważniejsze elementy, którymi można okre-
ślić tożsamość osób niepełnosprawnych.  

Wartość terapeutyczna tego zdania pozwala nam powie-
dzieć jeszcze jedno: odmienność charakteryzująca niepełno-
sprawnych jest też częścią naszej osobistej tożsamości, toż-
samości każdego człowieka5. To ona nie pozwala nam pokła-
dać ostatecznej ufności w tym, co w naszym przekonaniu jest 
dobre i zdrowe, skoro widział Bóg, że wszystko, co stworzył 
było bardzo dobre (zob. Rdz. 1,31)6. Miarą szacunku dla siebie 
samego jest przyjęcie i włączenie w swoją ludzką tożsamość 
niepełnosprawności, która przychodzi do nas w innych. To coś 
więcej niż traktowanie osób chorych z szacunkiem; to uzna-
nie w nich własnej niepełnosprawnej natury, która domaga się 
w Bogu przyjęcia, ukochania i wywyższenia. Właśnie ukocha-
nia, a nie naprawienia czy udoskonalenia. Pełnia człowieczeń-
stwa bowiem realizuje się na drodze poznania Boga, który jest 
Miłością. 

Widzimy więc, że niepełnosprawność, a przez nią każda nie-
pełnosprawna osoba jest nie tylko wydarzeniem, którym trzeba 

4 Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu spo-
łeczeństwa. Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na te-
mat: «Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym», „L’Osservatore 
Romano” 4 (2004), s. 17. 

5 L.V. Toth pisze: „Każdy człowiek jest „chciany” przez Boga, również 
ten, który jest upośledzony. Każdy człowiek posiada, daną mu przez Boga, 
własną wartość. Wszyscy bowiem jesteśmy jednością, w której każdy z nas 
ma takie same prawo do życia. Przez Jezusa jesteśmy powołani do jedności, 
a nasze zewnętrzne i wewnętrzne różnice są przezwyciężone i pojednane”. 
L.V. Toth, Integrative kirchliche Einrichtungen w: Handbuch Integrative Re-
ligionspädagogik. Refl exionen und Impulse für Gesellschaft, Schule und Ge-
meinde, red. A. Pithan, G. Adam, R. Kollmann, Gütersloh  2002, s. 318.

6 Zob. tamże. 
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się zająć, lecz warunkiem niezbędnym do tego, by możliwe było 
poznanie Boga – nie dokonuje się ono bowiem najbardziej ani 
przez wychowanie, ani przez nauczanie katechizmu, ani przez 
wtajemniczenie liturgiczne. Jeśli nawet jest trochę wszystkim 
tym naraz, to tylko w ograniczonym stopniu. Inaczej – w przy-
padku choćby osób z głębokim upośledzeniem umysłowym – 
nie moglibyśmy już mówić o możliwości poznania Boga. 

Jeszcze jedna kwestia wymaga tutaj wyjaśnienia. Otóż jeśli 
uznaliśmy, że Bóg chciał, aby istniały osoby niepełnospraw-
ne, stworzone inaczej (językiem Księgi Rodzaju moglibyśmy 
powiedzieć: w innym dniu, językiem Ewangelii: o innej porze 
dnia), i uznaliśmy, że dla Boga ma to znaczenie zbawcze (bo 
uzdalnia człowieka do przekraczania ludzkiego wyobrażenia 
życia, nadto umożliwia spotkanie z tym wszystkim, co jest 
konsekwencją stworzenia), to w jaki sposób Bóg widzi osoby 
niepełnosprawne? Jak widział Chrystus trędowatego, kobietę 
cierpiącą na krwotok, sparaliżowanego czy w końcu umarłe-
go Łazarza? To trudne pytania, ale szukając odpowiedzi, może 
wystarczy wejść w osobową relację z człowiekiem niepełno-
sprawnym – bo tak czynił Jezus. Spotkaniu osobowemu siłą 
rzeczy towarzyszy rezygnacja z tego, co wiemy już na pewno 
o człowieku, o życiu, o szczęściu; owszem rezygnacja z tego 
wszystkiego, co sobie wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy, zapro-
jektowaliśmy na temat samych siebie. Właśnie wtedy okazuje 
się, że również nasz obraz Boga potrzebuje przemiany, tak jak 
przemiany potrzebuje człowiek. Jeśli wierzymy, że jest Bóg i to 
Bóg zazdrosny o każdy włos na ludzkiej głowie, niepodobień-
stwem byłoby uważać, że niepełnosprawność jest bez sensu7. 

7 Dlatego niepełnosprawność jest swoistym dobrem i darem nie tylko dla 
samych niepełnosprawnych, ale przede wszystkim  dla społeczeństwa, w któ-
rym żyją. Zob. Jan Paweł II, Cierpienie jest zaproszeniem, „L`Osservatore 
Romano” 6 (1982), s. 9.
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2. Przejdźmy do tego, co w temacie zostało sformułowane 
jako prawo. Chciałbym najpierw przywołać postać Marii Grze-
gorzewskiej, która w imię hasła: nie ma kaleki, jest człowiek, 
przekonywała otoczenie – czasem skutecznie – że każdemu 
dziecku, niezależnie, jakie się urodziło czy stało, przysługuje 
prawo godności człowieka8. To ona uczy nas do dzisiaj stawa-
nia po stronie zagrożonego człowieczeństwa; po stronie tego, 
co słabe w oczach świata, co dla tego świata nie jest. Ale skoro 
nie jest – jak widział to św. Paweł – to rodzi się pytanie, dla-
czego nie jest i w jaki sposób mogłoby zacząć być? Wrócimy 
do tego pytania.

Dzisiaj chronić człowieka ma prawo. I dlatego że ma chro-
nić, nie możemy go wykorzystywać lub naginać przeciwko 
człowiekowi; prawo należy stosować zawsze na korzyść czło-
wieka (wedle zasady: prawo jest dla człowieka, a nie człowiek 
dla prawa). W kontekście tego, co wiemy już o człowieku 
niepełnosprawnym – to znaczy w kontekście niewytłumaczal-
nej dla nas obecności Boga-Stwórcy, którego odrzucamy, nad 
którym się litujemy, którego pomysły uznajemy w wielu sytu-
acjach za niesprawiedliwe – postawmy pytanie: jakie osobie 
niepełnosprawnej przysługują prawa? 

Można odpowiedzieć: takie same, co innym ludziom. O tym 
mówi nauka i tego trzymają się ważne orzeczenia ludzkich 
(w tym kościelnych) trybunałów9. Skoro żaden rodzaj niepeł-
nosprawności nie sięga do istoty bytu osobowego człowieka 
(a ten decyduje o ludzkiej godności), to człowiek niepełno-
sprawny posiada niezaprzeczalne prawa – wrodzone, nie na-

8 Zob. K. M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej 
upośledzonych umysłowo, Warszawa 1987, s. 5.

9 Zob. A. Dzięgiel, Prawa edukacyjne osób niepełnosprawnych (prawo 
międzynarodowe i polskie), w: J. Stala (red.), Katecheza specjalna dzisiaj. 
Problemy i wyzwania, Kielce 2003, s. 133-151.
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byte – które nie mogą być naruszane przez nikogo, a to zna-
czy że także przez żadną instytucję społeczną10. Zatem jeszcze 
raz, człowiek niepełnosprawny posiada te same prawa, które 
przysługują każdej istocie ludzkiej. Uszkodzony płód jest czło-
wiekiem. Upośledzony, chory czy umierający nie przestaje być 
człowiekiem. W jakim sensie bowiem choroba miałaby spra-
wiać, że jest on mniej człowiekiem?11 A zatem to jest pierwsze 
i podstawowe prawo, o którym mówimy: prawo do bycia trak-
towanym w kontekście jednakowego powołania do człowie-
czeństwa. 

10 Zob. W. Chudy, Sens fi lozofi czny kondycji człowieka niepełnosprawne-
go, w: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, D. Kornas-
Biela (red.), Lublin 1988, s. 107-108, 433; szerzej o podmiotowości człowie-
ka i jego prawach zob. F. Compagnoni, Prawa człowieka: geneza, historia 
i zaangażowanie chrześcijańskie, Kraków 2000. O zagrożeniach związanych 
z podmiotowością i prawami człowieka niepełnosprawnego naucza Jan Paweł 
II, zob. np. encyklika Evangelium vitae czy list apostolski Salvifi ci Doloris. 
„Tak zwana kultura dobrobytu - mówił Papież do uczestników zgromadzenia 
ogólnego Papieskiej Akademii Pro Vita - często niesie z sobą niezdolność do-
strzeżenia sensu życia w sytuacjach cierpienia i ograniczenia, jakie towarzy-
szą zbliżaniu się człowieka do śmierci. Ta niezdolność pogłębia się jeszcze, 
gdy wpisana jest w kontekst humanizmu zamkniętego na transcendencję, a jej 
wyrazem jest często utrata wiary w wartość człowieka i życia”. Jan Paweł II, 
Godność człowieka umierającego. Do uczestników zgromadzenia ogólnego 
Papieskiej Akademii „Pro Vita”, „L’Osservatore Romano” 2 (1999); s. 4. 

11 „Istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają 
zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, 
nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czyn-
ności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się rośliną 
czy zwierzęciem. Także nasi bracia i siostry, którzy znajdują się w klinicznym 
stanie wegetatywnym, w pełni zachowują swą ludzką godność. Nadal spo-
czywa na nich miłujące spojrzenie Boga Ojca, który postrzega ich jako swoje 
dzieci potrzebujące szczególnej opieki”. Jan Paweł II, Człowiek chory zawsze 
zachowuje swą godność. Do uczestników międzynarodowego kongresu leka-
rzy katolickich, „L’Osservatore Romano” 3 (2004), s. 6.
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Ponieważ jednak – jak zostało to powiedziane – człowiek 
niepełnosprawny został inaczej stworzony przez Boga, rozu-
mienie owego prawa wymaga pewnego dookreślenia. Od pew-
nego już czasu powstają na świecie środowiska integrujące 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych (w tym szkoły integra-
cyjne)12. Wynika to między innymi ze świadomości, iż niepeł-
nosprawny jest integralną częścią społeczeństwa, integralną 
częścią przestrzeni życia. Tak, dopiero wtedy rzeczywistość 
życia staje się pełna (czy bardziej pełna). Przy czym pojęcie 
całości czy pełni rzeczywistości nie stanowi prostej sumy 
różnych sposobów życia, lecz oznacza obecność wszystkich 
(lub większości) jakości życia, jakie są dostępne człowiekowi 
w dokonującym się nieustannie akcie stworzenia. Niepełno-
sprawność, choć z pozoru wydaje się jakimś brakiem (a nawet 
skandalem czy prowokacją), w akcie stworzenia otrzymuje 
wyjątkową jakość życia, dzięki której człowieczeństwa nie da 
się zredukować do potrzeb biologicznych (np. zdrowego cia-
ła) czy psychicznych (np. zdrowych emocji), ale dzięki której 

12 Integracja w procesie wychowania ma miejsce w rodzinie, w szkole 
i wśród rówieśników oraz osób dorosłych. Według wielu koncepcji pedago-
gicznych przeważają dwie: integracja totalna i częściowa. Celem integracji 
totalnej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normal-
nego życia w takich samych warunkach, jak innym członkom określonych 
grup społecznych. Integracja w szkole – która jest bardziej skomplikowana, 
gdyż nie zawsze dzieci upośledzone można przygotować do nauki z dziećmi 
sprawnymi – polega na włączeniu dziecka niepełnosprawnego w społeczność 
rówieśników sprawnych. Do tej pory wyróżniono następujące formy kształce-
nia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: klasy specjalne, zespoły korekcyjno-
kompensacyjne, nauczanie indywidualne organizowane w domu i nauczanie 
zintegrowane (razem ze sprawnymi rówieśnikami). Współczesna pedagogika 
specjalna zakłada, że pełniejszą rewalidację dają te placówki, które są otwarte 
na świat zewnętrzny. Zob. R. Kościelak, Funkcjonowanie psychospołeczne 
osób niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1996, s. 12-23. 
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dla osoby niepełnosprawnej prawa ludzkie zyskują wyjątkowy 
charakter13. Z jednej strony prawo to jest manifestacją (i w tym 
sensie także prowokacją) wobec świata, który wolałby uniknąć 
cierpienia, zlikwidować je14; z drugiej zaś umożliwia dostęp do 
szerzej pojętego człowieczeństwa. I dlatego jeśli mówimy np. 
o prawie człowieka do życia, w przypadku niepełnosprawne-
go mówimy o szczególnym prawie do życia, którego brak jest 
czymś więcej niż nieobecnością. Dalej, jeśli mówimy o prawie 
do wolności, to w przypadku niepełnosprawnego (a więc ska-
zanego nieraz we wszystkich czynnościach na innych ludzi) 
mówimy o szczególnym prawie do wolności, której brak jest 
czymś więcej niż niewola. I jeśli mówimy o prawie człowie-
ka do własności, to w przypadku niepełnosprawnego mówimy 
o szczególnym prawie do posiadania, które jest czymś więcej 
niż wyrzeczenie. W tym sensie twierdzimy, że respektując pra-

13 Z drugiej strony „należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby uczu-
ciowe i seksualne osoby niepełnosprawnej. Aspekt ten często bywa ignorowa-
ny lub też traktuje się go w sposób powierzchowny i ograniczony, a czasem 
wręcz uwarunkowany przez ideologię. W rzeczywistości zaś wymiar płciowy 
jest jednym z konstytutywnych wymiarów osoby, która stworzona została na 
obraz Boga-Miłości i w związku z tym, wedle pierwotnego zamysłu, powo-
łana jest, aby realizować się w relacji z innymi i we wspólnocie. Przesłanką 
wychowania emocjonalno-seksualnego osoby niepełnosprawnej jest przeko-
nanie, że potrzebuje ona miłości przynajmniej w takiej samej mierze, jak każ-
da inna. Także ona chce kochać i być kochana, potrzebuje czułości, bliskości, 
intymności. W praktyce niestety osoba niepełnosprawna przeżywa te upraw-
nione i naturalne potrzeby w sytuacji trudniejszej, co staje się tym bardziej 
widoczne w miarę przechodzenia od wieku dziecięcego do dorosłego. Osoba 
niepełnosprawna, mimo upośledzenia umysłu i zaburzenia więzi międzyoso-
bowych, poszukuje autentycznych relacji, dzięki którym inni docenią i uznają 
jej osobową godność”. Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi…, dz. cyt., s. 5. 

14 Co wcale nie oznacza rezygnacji z zapobiegania temu, by cierpienie nie 
niszczyło człowieka; właśnie przekraczanie cierpienia (a nie jego likwidacja) 
dopiero pozwala w prawdziwy sposób zaradzić ludzkiej biedzie.
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wo niepełnosprawnego do tego wszystkiego, stajemy po stro-
nie tego, co słabe w oczach świata, a nawet tego, co nie jest. To 
obecność niepełnosprawnego w przestrzeni życia sprawnych 
przypomina o tym, że to, co nie jest, posiada swoją wyjątkową 
jakość15. Przyjąć niepełnosprawnego pod swój dach (czymkol-
wiek jest ów dach; jak zostało to wyrażone w Mszale Rzym-
skim: jestem to ja sam, moja dusza), znaczy pozwolić, by to, 
co słabe i kruche w oczach świata, niewidzialne i zbędne, to co 
z pozoru jest brakiem lub po prostu nie jest – miało prawo za-
istnieć, a nawet zamanifestować się jako pochodzące od Boga, 
w pełni wartościowe i umożliwiające doświadczenie nowego 
świata i nowej ziemi. W perspektywie religijnej i katechetycz-
nej mówimy w tym sensie o nawróceniu, przemianie; można 
zatem uznać, że niepełnosprawny posiada od Boga to szcze-
gólne prawo czy nawet przywilej wprowadzania w rzeczywi-
stość ludzką (czy nadawania ludzkiemu prawu) pewnej głębi, 
nowej jakości – i to stale nowej głębi i nowej jakości. Więcej, 
niepełnosprawny umożliwiając to innym ludziom, sam staje się 
uczestnikiem życia, którego – ze względu na świat, w jakim 
mieszka – może nie znać, a nawet się go obawiać. 

Wychodząc naprzeciw temu lękowi czy potrzebie zrozumie-
nia owej głębi, jaką posiada rzeczywistość sama w sobie, Ko-

15 Jan Paweł II pisze: „Osoby te są żywymi ikonami ukrzyżowanego Syna. 
Odsłaniają przed nami tajemnicze piękno Tego, który dla nas ogołocił samego 
siebie i stał się posłuszny aż do śmierci. Ukazują nam, że najgłębsza istota 
człowieka — poza wszelkimi pozorami zewnętrznymi — ukryta jest w Jezusie 
Chrystusie. Dlatego słusznie zostało powiedziane, że osoby niepełnosprawne 
to uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, 
czym jest miłość, która zbawia, mogą stać się zwiastunami nowego świata, 
którym nie rządzi już siła, przemoc, agresja, ale miłość, solidarność, otwartość 
na drugiego — nowego świata, przemienionego przez światłość Chrystusa, 
Syna Bożego, który dla nas ludzi stał się człowiekiem, został ukrzyżowany 
i zmartwychwstał”. Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi…, dz. cyt, s. 17. 
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ściół zaprasza niepełnosprawnego do poznania Boga. Czy jed-
nak jest on w stanie – ze względu na swą kondycję psychiczną 
i umysłową – wziąć udział w procesie poznania? A jeżeli tak, 
to w jaki sposób? 

3. Bo czymże jest poznanie Boga? Wiemy, że nie chodzi 
tu – zwłaszcza w przypadku niepełnosprawności intelektual-
nej – o jakiś rodzaj wiedzy teoretycznej. Jeśli prorok Ozeasz 
woła: Dołóżmy starań, aby poznać Pana, jego przyjście jest 
pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do 
nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię (Oz 6, 3), to znaczy, 
że z jednej strony poznanie Boga nie jest trudne – ponieważ 
świt poranka czy ożywczy deszcz po prostu przychodzą, są 
(i to bez naszego udziału), z drugiej strony wymaga to od 
nas takich starań, abyśmy mogli ten świt i deszcz zauważyć, 
a nawet się nimi zainteresować. Od razu widzimy, że poznanie 
Boga jest bardziej Jego własną inicjatywą – On pozwala się 
poznać i znaleźć; zaangażowanie zaś człowieka związane jest 
jedynie z określonym sposobem uważności. Jezus mówi: Kto 
ma uszy, niechaj słucha – kierując naszą uwagę na to, co może 
zostać usłyszane. Ale – skoro słyszeli, a nie uwierzyli – wiemy, 
że nie chodzi tu o zwykłe zmysłowe doznanie. 

W jaki sposób poznanie Boga wiąże się z obecnością niepeł-
nosprawności? Otóż jeśli jeszcze raz przywołamy nasz ludzki 
bunt spowodowany obecnością cierpienia na świecie, to czło-
wiek niepełnosprawny przychodzi na ten świat jako tajemnica, 
której nieprzeniknionością wyzwala w nas jakiś rodzaj niewia-
ry. Ta niewiara jest nam w pewnym sensie bardzo potrzebna: 
dzięki niej powstaje w nas bowiem gotowość do zmierzenia 
się z większymi, ważniejszymi pytaniami niż te, które zada-
waliśmy sobie dotąd, wcześniej; z pytaniami, które sięgają do 
samej istoty stworzenia, a może nawet i natury Boga (który 
może już nie być Miłością). Rezygnacja z konfrontacji z tą nie-
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wiarą oznacza w rzeczywistości rezygnację z poznania Boga, 
który nie wstydzi się swego stworzenia. Dopiero w kontekście 
jakiejś niepełnosprawności czy cierpienia możemy zrozumieć, 
że pozytywne doświadczenia religijne są tylko częścią tajem-
nicy Boga, że Jego obecność ukryta jest również w porażkach, 
cierpieniu, krzywdzie, samotności, bezradności. A więc w tym 
wszystkim, co niepełnosprawny w jakimś sensie wyraża, przy-
nosi, obrazuje. 

To jeszcze jeden powód, dla którego niepełnosprawny jest 
stworzony inaczej: Bóg daje mu bezpośredni udział w tej czę-
ści swego bólu, w której rodzi się nowy rodzaj życia (napisał 
przecież prorok Izajasz, że w Jego ranach jest nasze zdrowie). 
I w tym sensie poznać Boga dla niepełnosprawnego może zna-
czyć: zgodzić się na to, jak został stworzony. Ale pewnie to jest 
tak samo (a może bardziej) trudne, jak nam – sprawnym – trud-
no jest przyjąć niepełnosprawnego z radością do domu i zgo-
dzić się na jego zbawczą obecność w naszym świecie (choćby 
on sam sprawy sobie z tego nie zdawał). Właśnie w tym przy-
jęciu zawiera się odpowiedź na pytanie,  co to znaczy poznać 
Pana (przynajmniej dla chrześcijan). A to znaczy, że uważność, 
z jaką należy traktować niepełnosprawnego znaczy więcej niż 
wszelkie całopalenia i ofi ary. To tajemnica miłosierdzia, w któ-
rej realizuje się głęboka życiowa relacja z Chrystusem, przy-
jętym pod swój dach. Taki jest cel naszego katechetycznego 
działania (zob. DOK 80). 

Poznanie Boga zatem związane jest z doświadczeniem 
– w jakiś sposób (czasem mistyczny) – samego Boga-Stwór-
cy. Jest doświadczeniem Jego woli, w której realizuje się plan 
zbawienia człowieka – to znaczy znalezienia życia (nowego 
życia), które zostało utracone (jak mówi Księga Rodzaju). 
Cała działalność katechetyczna, która włączona jest w ów plan 
zbawczy Boga, służy doprowadzeniu człowieka jak najbliżej 
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źródła życia. Mniej służy temu przekazywanie wiedzy (które 
ma największy sens w przypadku uczniów zmotywowanych 
do poznawania świata, również w perspektywie wykraczają-
cej poza dane empiryczne), bardziej – każda forma pogłębiania 
więzi międzyludzkich, w której realizuje się Miłość Chrystusa16. 
Można więc powiedzieć, że niepełnosprawny – który z racji 
swego stworzenia sam jest znakiem miłości Boga – potrzebuje 
czy ma prawo do odpowiedzi ze strony tego, do którego przy-
szedł albo przez którego został przyjęty. W ten sposób właśnie 
poznaje, czym jest miłość i kim jest Bóg, który go stworzył. 
A jeżeli z powodu swojej niepełnosprawności jest pozbawiony 
owej świadomości (oczywiście tylko w tym sensie, w jakiej my 
świadomości używamy), to zawsze jest obok niego ktoś, kto 
czyni to w jego zastępstwie – w szczególny sposób pogłębiając 
własną świadomość stworzenia17. 

W tym miejscu należy powiedzieć, że to prawo, jakie dla 
nas, wierzących w Boga, posiada niepełnosprawny, musi zo-
stać konkretnie zrealizowane poprzez powszechny dostęp do 
katechezy - dzieci, ale i młodzieży, i dorosłych (w tym przy-
padku pewnie jest najtrudniej). Najpilniej potrzebna jest kate-
cheza rodzinna, bo w niej więzi międzyludzkie są najsilniejsze. 
Jednak prawo, które dajemy niepełnosprawnym, domaga się 
także ich obecności w przestrzeni publicznej.  Dyrektorium 
ogólne o katechizacji mówi, a nawet stanowczo wskazuje 
na potrzebę objęcia katechezą każdego człowieka, i dodaje: 

16 W. Korniłowicz powiedział: „To jest właśnie tajemnica świętych, że 
świętość ich przejawia się przede wszystkim w stosunku do ludzi”. Zob. 
T. Mazowiecki, Ludzie Lasek, Warszawa 1987, s. 117.

17 Można jeszcze dodać, że jeżeli poznanie Boga angażuje całego czło-
wieka: jego umysł, uczucia, zdolność zaufania, doświadczenia życiowe – to 
cały człowiek – w przypadku niepełnosprawnego – oznacza możliwości do-
stępne tej osobie.  



148

DARIUSZ KURZYDŁO

„Każda wspólnota chrześcijańska za osoby wyjątkowo umi-
łowane przez Pana uważa tych, którzy — szczególnie wśród 
najmniejszych — cierpią upośledzenie fi zyczne, umysłowe 
i inne braki. Rozwinięta świadomość społeczna i eklezjalna 
oraz niewątpliwy postęp pedagogii specjalnej sprawiają, że 
rodzina i inne miejsca formacyjne mogą ofi arować im odpo-
wiednią katechezę, do której mają oni prawo jako ochrzczeni – 
a jeśli nie jako ochrzczeni, to jako powołani do zbawienia. Mi-
łość Ojca do tych najsłabszych dzieci i ciągła obecność Jezusa 
wraz z Duchem prowadzą do ufności, że każda osoba, jakkol-
wiek byłaby ograniczona, jest zdolna do wzrostu w świętości” 
(DOK 189)18. 

Z aktów prawnych, wydanych w ostatnim półwieczu przez 
różne międzynarodowe i krajowe gremia19 wynika, że osoby 

18 W tym duchu sformułowana jest również Podstawa Programowa Ka-
techezy Kościoła Katolickiego w Polsce: „Katecheza osób szczególnej troski 
kierowana jest do tych wszystkich, którzy z różnych powodów wymagają in-
nych form katechezy niż ta, jaką Podstawa programowa łączy z katechezą 
przedszkolną oraz katechezą odpowiadającą etapom edukacji szkolnej” (PPK, 
s. 98). Znacznie konkretniej brzmią zapisy dokumentu z 1998 r. dotyczące-
go osób niepełnosprawnych wydanego przez Konferencję Episkopatu Anglii 
i Walii, pt. Valuing Difference: People with disabilities in the life and mission 
of the Church. Ukazuje się w nim centralną rolę, jaką niepełnosprawni mają 
odgrywać w życiu i misji Kościoła. Tezy te zostały rozszerzone w następnym 
dokumencie (2005 r.), pt. Diversity and Equality Guidelines. Dokument jesz-
cze raz uznaje centralną rolę niepełnosprawnych w życiu Kościoła i zaleca 
włączyć ich w pastoralny, duchowy, liturgiczny, społeczny i edukacyjny wy-
miar życia Kościoła. 

19 Warto tu choćby przytoczyć zdanie V deklaracji uchwalonej przez ONZ 
Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.): „Dziecko upośledzone pod względem fi -
zycznym, umysłowym lub społecznym należy traktować, wychowywać i ota-
czać szczególną opieką z uwzględnieniem jego stanu i warunków życia”. Na-
tomiast tekst Deklaracji Warszawskiej wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do 
poszanowania godności osób z upośledzeniem umysłowym i do zapewnienia 
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niepełnosprawne zasługują na szczególną opiekę, w tym posia-
dają - jak inni - prawo do nauki. Zdajemy sobie sprawę, że po-
znawanie świata bez możliwości oglądania go w wielu różnych 
perspektywach, a zwłaszcza w tej nadającej ostateczny sens 
ludzkiemu życiu i cierpieniu, byłoby pozbawianiem człowieka 
jakiejś ważnej, istotnej części. Dla osoby niepełnosprawnej zaś 
oznaczałoby pozbawienie jej możliwości doświadczenia takiej 
Miłości, dzięki której każdy akt stworzenia – w tym jego nie-
pełnosprawność – ma sens. Nawet gdy człowiek z racji swojej 
niepełnosprawności nie jest w stanie pojąć tego rozumem, to 
przez samo obcowanie z kimś, kto obdarza go Miłością (np. 
z nauczycielem religii) – pewnie w sposób, którego my także 
nie jesteśmy w stanie pojąć rozumem – dokonuje się proces 
zbawienia, którego najważniejszą konsekwencją jest odnowie-
nie stworzenia. W teologii możemy to nazwać przebóstwie-
niem – zjednoczeniem z Chrystusem, obecnym w każdej ludz-
kiej osobie (w każdym stworzonym). 

Dlatego zadanie włączenia osób niepełnosprawnych we 
wszystkie dziedziny życia społecznego jest wciąż aktualne. 
Wymaga to także ciągłego doskonalenia metod pracy dydak-
tycznej i wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym. Każde 
dziecko jest niepowtarzalnym darem Boga, i za szczególne po-
wołanie katechezy należy uznać ukazanie wartości tego daru, 
wywyższenie go. Człowiek niepełnosprawny zaś, z racji praw 
jakie wynikają ze zbawczego planu Boga, ze stworzenia go 
inaczej, w katechezie znajduje odpowiednią przestrzeń, by po-
znać swego Stwórcę, czyli Go doświadczyć. Być może w tym 
właśnie kryje się największy, najważniejszy sens organizowa-
nia katechezy dla osób niepełnosprawnych. 

im warunków pełnego rozwoju. Zob. J. Wyczesany, Pedagogika upośledzo-
nych umysłowo, 2002. 
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4. Na zakończenie chcę przytoczyć słowa ks. prof. Wacła-
wa Hryniewicza: „W większości religii ludzie wierzący łączą 
pojęcie Boga z ideą pełni i doskonałości. Pełnia wyklucza 
wszelki brak. Tymczasem idea kenozy wyraża pewien stan do-
browolnie wybrany. Chrystus uniżył samego siebie, pozbawił 
się należnej Mu chwały Boskiej, aby znaleźć się blisko ludzi, 
w pobliżu nicości i poczucia opuszczenia. Taka interpretacja 
kenozy Chrystusa odsłania niezwykłą głębię Bożego zamy-
słu. Pełnia implikuje bogactwo, obfi tość i moc. Ogołocenie 
i pustka wyrażają wolę wyjścia naprzeciw, upodobnienia, czyli 
tajemnicę miłości. Bóg przekracza sam siebie w stronę ludz-
kości ruchem odwrotnym. Staje się Bogiem pokornym, nie-
jako usuwającym się w cień. To nie jest Bóg w całej swojej 
pełni i mocy, który przytłaczałby i porywał człowieka swoją 
wielkością. Jest to Bóg zdolny do umniejszenia samego siebie. 
W ten sposób może oczekiwać dobrowolnej odpowiedzi swo-
jego stworzenia”20. 

W prawie człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga 
uwidacznia się bardzo wyraźnie idea wcielenia Boga. Jeśli rolą 
katechezy jest zjednoczyć człowieka z Chrystusem, to trzeba 
pamiętać, że Chrystus jest ukrzyżowany, niepełnosprawny – 
w świecie doskonałości Boga. Sens wcielenia zatem jeszcze 
mocniej wybrzmiewa w świetle ludzkiej niepełnosprawności 
i objawia poprzez nią bardziej pełny obraz Boga, którego do-
skonałość opiera się nie na jakimś perfekcjonizmie, lecz na 
konkretnej miłości. Świat cierpienia zostaje włączony w misję 
Syna Bożego, w działanie Boga21. Bóg stając się człowiekiem, 
gotowy jest (chce) być niepełnosprawny (niepełnosprawnym). 

20 W. Hryniewicz, Nadzieja drogą teologa, w: Nowe światło. Kościół 
a teologia dwudziestego wieku, Kraków 2008, s. 236-237. 

21 Zob. O. Fuchs, Wprowadzenie do „teologii wyzwolenia”, w: Nowe 
światło…, dz. cyt., s. 204. 
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Dzięki Jego inicjatywie zbawczej widzimy bardziej całość 
(pełnię) rzeczywistości – czego warunkiem jest możliwość 
przekraczania siebie, oznaczająca między innymi otwartość na 
to, co nieskończone (jeśli człowiekowi nie wystarcza tylko to, 
co skończone). 

Katecheza uwzględniająca tę perspektywę, a więc włączają-
ca prawo niepełnoprawnego do spotkania z Bogiem-Stwórcą, 
Bogiem przemawiającym poprzez obecność Jego Syna w czło-
wieczeństwie każdej ludzkiej istoty, integruje w człowieku jego 
doświadczenia szczęścia i nieszczęścia. Można powiedzieć, że 
katecheza integracyjna najlepiej oddaje atmosferę, dzięki któ-
rej realizuje się spotkanie Boga w pełni Jego miłości. I w tym 
sensie prawo niepełnosprawnego do poznania Boga staje się 
łaską – przemieniającą (nawracającą) to, co w człowieku sła-
be i kruche, to co nie jest – by wszystkim we wszystkich był 
Bóg, Stwórca ziemi i nieba. Więcej, taka katecheza daje sil-
ny fundament sensu dla jakichkolwiek działań dydaktycznych 
i wychowawczych oraz wyzwala zapał pracy z ludźmi nie-
pełnosprawnymi, widząc w nich swoją własną kruchość. Ale 
w niej – żywego Chrystusa. 

Summary

The legislation recognizes the man with a disability as 
a full-fl edged human person and guarantees him the basic hu-
man rights, including the right to education. Theology goes fur-
ther and tries to justify the human value with the act of creation, 
in which for God all things are good, even what in the eyes of 
science is not regarded as nobly born. The author puts forward 
the thesis that a disabled person is created by God in a differ-
ent way - in the manner intended by him. God in Christ also 
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becomes disabled (by limiting their deity). Each disability is 
therefore an expression of the will of God, who wants to save 
the world (to renew creation) by the love that is born while the 
adoption of a disability. In this sense, his right to know God is 
really an opportunity for the integration of all human suffering 
(including himself).
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CIERPIENIE I RELIGIJNOŚĆ W ŻYCIU 
CZŁOWIEKA CHOREGO NA DEPRESJĘ

Suffering and religiosity in the life of 
a man suffering from depression

Zaburzenia depresyjne z samej swej natury powodu-
ją cierpienie człowieka. Cierpienie to odczuwane jest przez 
człowieka chorego nie tylko  w sferze psychicznej, ale rów-
nież w sferze duchowej i fi zycznej. Można powiedzieć, że 
wszystkie te sfery są ze sobą połączone i wzajemnie na sie-
bie wpływają. W słowie skierowanym do uczestników  mię-
dzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia, która odbyła się 14 listopada 2003 roku 
w Watykanie, Jan Paweł II mówił, że w depresji ujawniają 
się ludzkie słabości – psychiczne i duchowe, które częściowo 
są skutkiem oddziaływania społeczeństwa. Pojęcie depresji, 
według papieża  obejmuje głębokie stany chorobowe, mniej 
lub bardziej trwałe, ale także formy przejściowe, związane 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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z trudnymi doświadczeniami, takimi jak: konfl ikty małżeńskie 
i rodzinne, poważne problemy zawodowe, poczucie osamot-
nienia. Prowadzą one do osłabienia lub wręcz do zerwania 
więzi społecznych, zawodowych, rodzinnych. Stanom depresji 
towarzyszy również kryzys egzystencjalny i duchowy, który 
sprawia, że człowiek chory traci z oczu sens życia.1

Wielki ból fi zyczny, a zwłaszcza ból duchowy jest niemy. 
Depresja w formie najbardziej uciążliwej nie stanowi wyjątku 
od reguły.2 Zdarza się jednak, że człowiek z depresją, potrafi  
zwerbalizować to co czuje. Może się to dokonać przez skargi 
w formie „czuję się opuszczony”, „świat jest zły”, „moje życie 
nie ma sensu”, „nikt mnie nie rozumie”, czy też „Bóg mnie opu-
ścił”. Słowa wypowiadane przez chorego na depresję są bardzo 
istotne, ponieważ pokazują jego wnętrze, oraz poziom cierpie-
nia, którego doświadcza. Cierpienie depresyjne powoduje brak 
chęci życia, apatię, trudności w sferze religijnej, przejawiające 
się w trudnościach w relacjach z Bogiem. Jest to jednak obszar 
mało przebadany przez nauki empiryczne, a większość źródeł 
mówiących o kwestii „depresja a religijność” opiera się na do-
świadczeniach z bezpośredniego kontaktu księży, terapeutów, 
oraz kierowników duchowych z osobami chorymi.

Pismo Święte w wielu miejscach ukazuje cierpiących ludzi, 
których zachowanie, a także słowa wypowiadane do Boga mogą 
prowadzić czytelnika do wniosku, że doświadczają depresji lub 
stanu bliskiego depresji. Szczególnie Stary Testament pełny 
jest takich świadectw. Przykładem człowieka, którego zacho-
wanie może wskazywać na obecność depresji jest Saul. Ma on 
posępną twarz, przygnębiony nastrój, czasami jest agresywny. 

1 Jan Paweł II, Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II, Dolentium 
Hominum Rivista del pontifi cio consiglio per la pastorale della Salute, nr 1 
(2004), s. 7

2 J-F. Catalan, Depresja a życie duchowe, Kraków 2007, s. 51.
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Wśród przyczyn depresji Saula można wymienić jego poczucie 
winy w stosunku do Boga, ponieważ żył niezgodnie z Jego sło-
wem. Życie króla Saula kończy się tragicznie, nadziewa się on 
bowiem na miecz (1 Sm 31, 4). Również prorocy zmagali się 
z melancholią. Eliasz, który uciekając przed pewną śmiercią po 
zabiciu pogańskich proroków przyszedł na pustynię i kładąc 
się pod jałowcem pragnął umrzeć. Wołał on do Boga:, „ Wielki 
już czas o Panie! Odbierz mi życie (…)” (1 Krl 19, 4). Również 
Jonasz woła do Boga:, „Teraz o Panie, zabierz, proszę, duszę 
moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie” 
(Jon 4, 3). Cała Księga Hioba jest wielkim wołaniem człowie-
ka pogrążonego w ciemności do Boga: „Ciebie błagałem o po-
moc. Bez echa. Stałem a nie zważałeś na mnie. Stałeś się dla 
mnie okrutny. Uderzasz potężną swą ręką” (Hi 30, 20-21); „We 
mnie rozpływa się dusza, zgnębiły mnie dni niedoli. Nocą ko-
ści we mnie przybite bólem, cierpienia moje nie usypiają (…). 
On strąca mnie do błota, podobny jestem do prochu i popiołu” 
(Hi 30, 16-19), etc.  Król Dawid w Księdze Psalmów opisując 
swoje cierpienia pisze: „Jestem zgnębiony, nad miarę pochy-
lony, przez cały dzień chodzę smutny. Bo ogień trawi moje lę-
dźwie i w moim ciele nie ma nic zdrowego. Jestem nad miarę 
wyczerpany i złamany; skowyczę, bo jęczy moje serce (Ps 38, 
7-9); „Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc 
moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami” (Ps 6, 7). Również 
Jezus w swojej męce i śmierci doświadcza stanu przypomina-
jącego depresję. Wypowiadając na krzyżu słowa „…Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mk 15, 34) Chrystus, Syn 
Boży ukazuje pełnie swego człowieczeństwa, do końca dzieląc 
ból i cierpienie z człowiekiem. 

Człowiek będący dotknięty zaburzeniami depresyjnymi do-
świadcza trudności w sferze religijnej. Przejawiać się to może 
w m.in. praktykach religijnych np. w modlitwie, czy w wła-
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snym obrazie Boga. Choremu na depresję wydaje się, że Bóg 
jest odległy, a próba zwrócenia uwagi Boga na siebie jest bez-
nadziejna i od razu skazana na porażkę. Modlitwa człowieka 
w depresji nie jest taką samą modlitwą jak człowieka w innych 
okresach życia, gdyż często występuję u chorego przekonanie, 
że Bóg nagle zniknął. Kiedy depresja jest następstwem choro-
by, wypadku, śmierci kogoś bliskiego w pierwszej fazie czło-
wiek doświadcza totalnego opuszczenia przez Boga. W póź-
niejszych fazach depresji tj. w stanie zdrowienia, Bóg staje się 
bliższy człowiekowi, często bardziej niż kiedykolwiek przed-
tem. Człowiek doświadcza poczucia, że Bóg otacza go opieką 
i zsyła pocieszenie.3 

Sfera religijności człowieka jest bardzo złożona i wielo-
aspektowa. Religijność posiada oprócz aspektu nadprzyrodzo-
nego, także poziom naturalny, dostępny fenomenologicznej 
obserwacji. Jest to powód dla którego staje się coraz popular-
niejsza w badaniach empirycznych prowadzonych przez psy-
chologów religii.4

Dla oznaczenia psychologicznej interpretacji religijności 
należy rozróżnić dwa bliskoznaczne pojęcia: religia i religij-
ność. Religia rozumiana jest przez zbiór twierdzeń, zakazów 
i nakazów oraz norm regulujących stosunek między Bogiem 
a człowiekiem.5 W historii  próbowano na różne sposo-
by defi niować pojęcie religii. Na przykład Durkheim okre-
ślał religię jako system powiązanych ze sobą wierzeń 
i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, wierzeń i prak-
tyk spajających wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę 

3 Por. K. J. Hermes, Modlitwa o przetrwanie depresji, Warszawa 2008, 
s. 9-10.

4 Por. B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, Warszawa 2000, s. 15-20.
5 Por. Z. Golan, Pojęcie religijności, w: S. Głaz (red.), Podstawowe za-

gadnienia psychologii religii, Kraków 2006, s. 71.
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moralną zwaną Kościołem. Dla Schelera religia jest pozna-
niem i myśleniem, jest również szczególnym rodzajem czucia 
(wartości), wyrazu (w religijnym języku, modlitwie i kulcie) 
oraz religijnego chcenia i działania (w służbie Boga i religijnej 
moralności). Uwydatnia on podobnie jak wyżej wymienieni 
dwuskładnikowy podział mianowicie: „zmienną wierzenio-
wą”, wzbogaconą o czucie, oraz kilku członową „zmienną kul-
tową”.6

Pojęcie religijności w psychologii religii, zawiera w sobie 
dużą gamę określeń i defi nicji, które tworzone są dla celów 
ogólnopoznawczych, teoretyczno-metodologicznych i nauko-
wo-informacyjnych. Określenia te są wieloznaczne, szczegól-
nie pod względem zakresu, ścisłości, akcentu kładzionego na 
stronę  strukturalną czy funkcjonalną określanego nimi zjawi-
ska, na jego miejscu i roli w całokształcie życia psychicznego 
lub społecznego człowieka, w strukturze osobowości. Wspól-
ną cechą psychologicznych określeń religijności jest wiązanie 
tego zjawiska z ludzką podmiotowością, duchowością, z ży-
ciem wewnętrznym, z przeżyciami i zachowaniami człowie-
ka, cechami jego osobowości, rozwojem. Psychologia określa 
religijność przez ukierunkowanie jej przede wszystkim na jed-
nostkowy, subiektywny i indywidualny wymiar tego zjawi-
ska, co się powszechnie określa jako religijność indywidualna 
w przeciwieństwie do religijności zbiorowej.7

Wszyscy ludzie w sposób mniej lub bardziej świadomy do-
świadczają religii oraz przeżywają religijne postawy. Ludźmi 
religijnymi są ci, którzy pozwalają oddziaływać na swoje ży-
cie Bogu. Religijność jednostki przybiera jednak różne formy 

6 Tamże.
7 J. Szmyd, Religijność jako zjawisko psychospołeczne, w: A. Szostek 

(red.), Encyklopedia Katolicka 10, Lublin 2004, k. 725-726.
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i wyraża się w różny sposób. Dzieje się tak również w życiu 
osoby dotkniętej zaburzeniami depresyjnymi. 8

 Dzięki stosowaniu w badaniach zjawiska religijności meto-
dy makroskopowej, Werner Gruehn doszedł do wniosku, że re-
ligijność jako całość należy do grupy podobnych przeżyć, które 
nazywać możemy zaufaniem, miłością, wiarą. Jeżeli człowiek 
ufa Bogu i wierzy mu to reprezentuje postawę psychiczną bar-
dzo podobną do zaufania jakim darzą siebie ludzie. Określe-
nie to nie należy jednak do zbyt precyzyjnych i dokładnych. 
W życiu religijnym decydująca rolę odgrywa cała jaźń, centrum 
osobowości człowieka, a nie tylko wybrane jej elementy takie 
jak wola, myśl czy wyobrażenie. To centralna jaźń człowieka 
bierze udział we wszystkich czynnościach wartościujących, 
a wiec także w przeżyciach estetycznych i moralnych. Reli-
gijność to osobiste indywidualne, a jednocześnie pozytywne 
ustosunkowanie się człowieka do religii. Jest nią więc wszyst-
ko to, co człowiek przeżywa, doznaje i doświadcza, a także 
to wszystko co się z nim dzieje, funkcjonuje w bezpośrednim 
związku z jego ustosunkowaniem się do Istoty Najwyższej.9 

Próbując jednak ściślej zdefi niować określenie religijności 
można stwierdzić, że jest ona dwuwarstwową strukturą psycho-
logiczną, składającą się z określonej skali pozytywnych postaw 
wobec religii, tzn. emocjonalno-wartościujących i intelektual-
nych odniesień do tzw. obiektów religijnych: Boga, świętych, 
zdarzeń religijnych etc. Wraz z gotowością do zachowania się 
zgodnego z owym odniesieniem do przedmiotów religijnych 
lub za takie uchodzące. Druga warstwa to zróżnicowane reak-
cje, procesy i mechanizmy psychiczne dokonujące się w czło-

8 Cz. Walesa, Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka za 
szczególnym uwzględnieniem jego ontogenezy, w: Z. Chlewiński (red.), Psy-
chologia religii, Lublin 1982, s. 144.

9 Tamże.
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wieku w określonych sytuacjach życiowych czy kulturowych 
pod wpływem oddziaływania na osobowość wyżej wspomnia-
nych przedmiotów religijnych. To wieloczynnikowe określe-
nie religijności ukazuje zróżnicowanie składników, procesów 
i funkcji tego zjawiska.10

Kiedy rozpoczynano badania nad fenomenem religijności 
z perspektywy psychologii religii, przeważała tendencja do 
wspólnego, jednowymiarowego obrazu religijności. Również 
dzisiaj wielu badaczy próbuje szukać i wydobywać elementy 
wspólne dla wszystkich form religijności. Niezależnie jednak 
od wyznawanej wiary, zdecydowana większość uwzględnia 
w swoich badaniach określone rodzaje i typy religijności. 11

W typologii religijności zasadniczą rolę odgrywa uwzględ-
nienie kryteriów pozwalających wyodrębnić poszczególne 
rodzaje religijności. Wartość przeżyć religijnych jest zależna 
od poziomu dojrzałości religijnej, co implikuje uwzględnienie 
w typologizacji wskaźników rozwoju religijnego. Religijność 
bowiem jest zjawiskiem dynamicznym. Ulega ciągłym zmia-
nom bądź to w kierunku form dojrzalszych, bądź zniekształ-
conych.12

Próby typologizacji religijności opierają się również na kon-
kretnych aspektach charakteryzujących życie religijne np. po-
ziom zaangażowania w życie religijne, intensywność postaw 
religijnych, centralność postaw religijnych, motywacja zacho-
wań religijnych, typ odniesień czy interakcji między człowie-
kiem a Bogiem, oraz uwzględniające określone wymiary reli-
gijności.13

10 J. Szmyd, Religijność jako zjawisko…art. cyt., k. 725-726.
11 Por. R. Jaworski, Typologie religijności, w: S. Głaz (red.), Podstawowe 

zagadnienia psychologii religii, Kraków 2006, s. 271-272.
12 Tamże.
13 Tamże.
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Osobowościowy lub społeczny kontekst może również słu-
żyć jako kryterium  pomocy w wyodrębnieniu określonego typu 
religijności charakterystycznego dla konkretnych grup społecz-
nych, np. religijność lekarzy, członków różnych grup religij-
nych. Istnieje także specyfi czny typ religijności osób charak-
teryzujących się określonymi cechami osobowości, charakteru 
czy zaburzeniami zdrowia i funkcjonowania, np.: alkoholików, 
neurotyków czy osób z zaburzeniami depresyjnymi.14

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji ge-
nezy religijności jest hipoteza mówiąca, że do jej powstania 
prowadzi: lęk, ludzka słabość i przeżycie zagrożenia. W lęku 
egzystencjalnym, pojawiającym się w związku z pytaniem 
o sens życia, obecna jest trwoga i zaniepokojenie w istotnych 
dla człowieka sytuacjach, jak cierpienie bądź śmierć. Religij-
ność pojawia się tutaj jako pewna odpowiedź na pytanie o sens 
życia człowieka, co dla wielu jest odpowiedzią satysfakcjonu-
jącą.15

Poczucie winy, odczucia pewnego rodzaju długu wobec ko-
goś, wywołują szczególny rodzaj lęku czy niepokój moralny. 
Te odczucia traktowane są czasem jako jedne za znaczących 
psychologicznych źródeł religijności. Przeżycie nieprzyjemne-
go doświadczenia klęski moralnej jest doznaniem bardzo nie-
przyjemnym i mobilizuje człowieka do poszukiwania jakiegoś 
rozwiązania. Tym rozwiązaniem może być religijność, w której 
można doświadczyć przebaczenia Boga, konsekwencją czego 
jest obniżenie poczucia winy i redukcja lęku. Taki proces czę-
sto można dostrzegać w przypadku nawróceń. Samo jednak 
poczucie winy może doprowadzić do religijności legalistycz-

14 Por. R. Jaworski, Typologie religijności…dz. cyt., s. 277.
15 Por. S. Tokarski, Psychologiczne źródła religijności, w: S. Głaz (red.), 

Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków 2006, s. 97.



161

CIERPIENIE I RELIGIJNOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA CHOREGO NA DEPRESJĘ 

nej, surowej, tyranicznej, w której Bóg jest kimś nakazującymi 
zakazującym, oraz służy do tłumienia nieakceptowanych za-
chowań.16

Religijność w doświadczeniu osoby depresyjnej zależna jest 
od stopnia nasilenia objawów depresyjnych i zmienia się wraz 
z nasileniem objawów. Można powiedzieć, że im cięższa de-
presja tym stopień tego zakłócenia jest większy. Wartym za-
znaczenia jest fakt, że wniosek opiera się przede wszystkim 
na obserwacji, a w mniejszym stopniu na badaniach empirycz-
nych. 

Religijność człowieka z depresją może być rozpatrywana 
w dwóch aspektach. W pierwszym wyodrębnić można wpływ 
religijności na stopień nasilenia depresji i proces zdrowienia 
duchowego i fi zycznego. Drugi aspekt wskazuje na  zmiany  
w profi lu religijności jakie dokonują się pod wpływem choro-
by. Zarówno jedna jak i druga kwestia jest ważna, ze względu 
na dostosowanie działań duszpasterskich, a także psychotera-
peutycznych w stosunku do osób cierpiących. 

Autorzy zajmujący się problematyką religii i religijności 
wskazują na pozytywny i negatywny wpływ religijności na 
zdrowie psychiczne człowieka. Analizując badania empirycz-
ne można odnieść wrażenie, że przeważająca większość badań 
wskazuję jednak na pozytywną rolę religijności w życiu czło-
wieka i jej pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny. Bada-
cze ci wskazują na pozytywną rolę religijność w następujących 
aspektach: 
• usuwa psychiczną podstawę depresji
• redukuje strach i niepokój
• redukuje poczucie niższości
• jest czynnikiem terapeutycznym

16 Por. Tamże, s. 97-98.
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• obdarza człowieka nowymi rodzajami siły
• zmniejsza egoizm
• ukazuje człowiekowi nowy sens życia
• jest składnikiem duchowego uzdrowienia.17

Warto zwrócić uwagę na pierwszy aspekt. Ludzie mający 
świadomość, że w pełni zgadają się z wolą Bożą, nie ulega-
ją przygnębieniu w sytuacjach trudnych. Niesprawiedliwość, 
negacja, konfl ikty i brak zrozumienia ze strony rodziny i naj-
bliższych, nabierają odpowiedniego znaczenia, gdy człowiek 
rozpatruje je jako dopuszczone przez Boga środki duchowego 
rozwoju, a nie tylko jako wypływające z osobistej złośliwości 
wrogów. Przeżywanie depresji, zmartwienia, rozczarowania 
i konfl ikty stają się okazją do jeszcze większego zaufania 
i zjednoczenia z Bogiem. Człowiek jest przekonany, że Bóg 
nie myli się w tym, czego chce od niego. Przyjmuje z pokorą 
i ufnością to co go spotkało, także depresję. Zgoda na wolę Bożą 
przy jednoczesnej próbie poradzenia sobie z depresją środka-
mi ludzkimi, o których wspomniano w rozdziale pierwszym 
przynosi poczucie pokoju, wytchnienia, siłę w nieszczęściu. 
Autentyczna i zdrowa religijność eliminuje również stan para-
liżującego przygnębienia i budzi nadzieję na lepsze jutro.18 

Opisując doświadczenia duchowe człowieka z depresją He-
inrich Tellenbach, zwraca uwagę na to, że Duch w czasie de-
presji traci swą żywotność. Nadzieja, która ukierunkowywała 
dotychczasowe życie człowieka na przyszłość, nagle traci swą 
moc podnoszącą, a wraz z nią zanika jakiekolwiek odniesienie 
przyszłości do siebie. Wszystkie cierpienia osoby z zaburze-
niami depresyjnymi są niemożliwe do wyobrażenia przez oso-

17 Por. M. Wandrasz, Choroba i cierpienie a religijność, w: S. Głaz (red.), 
Podstawowe zagadnienie psychologii religii, Kraków 2006, s. 526-528.

18 Por. Tamże, s. 526-528.
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by zdrowe. Pogrążony w smutku chory, często woła do Boga 
o pomoc, nie zgadza się bowiem na swój stan. Jako smutny stoi 
obok smutku, którego nie może uznać za własny. W ten sposób 
zostaje nijako uwięziony w zwątpieniu, którego kresem jest dla 
niego, jak często sądzi człowiek z depresją – śmierć.19

Brak chrześcijańskiej mocy nadziei, w tym przypadku zdro-
wej religijności,  odebrać może  człowiekowi z depresją szansę 
dostrzeżenia pomocy jaką dać mu może Bóg. Konsekwencją 
braku zdrowej czyli dojrzałej religijności może być również 
brak chrześcijańskiego zwrócenia się do Boga o tę pomoc i po-
cieszenie. Jeżeli człowiek nie wykształcił wcześniej relacji do 
świata wyższego, to psychologia, w szczególności psychologia 
głębi czuje się często bezradna, ponieważ nie wie do czego ma 
nawiązać, co by było uprzednio w nim żywe.20

Ludzie z zaburzeniami depresyjnymi cierpią prawie za-
wsze z nadmiernego powodu poczucia winy. Widoczne jest to 
szczególnie u osób starszych, gdzie poczucie winy jest sztan-
darowym znakiem charakterystycznym ich choroby. Odnoszą 
wrażenie, że nie są w stanie już naprawić tego co zrobili źle 
w swoim życiu. Nie potrafi ą wierzyć w przebaczenie, bo kie-
rują się wewnętrznym prawem, które podpowiada im, że sami 
muszą spłacać swoje winy. Wielokrotnie wyolbrzymiają po-
tknięcia z młodości. Wielu chrześcijan, którzy otrzymali ka-
rykaturalny obraz Boga, krąży nieustannie wokół zagadnienia 
swojej winy. Już swoją depresję traktują jako wystarczający 
powód do poczucia winy: jako chrześcijanie powinni być prze-
cież radośni. Te wyrzuty czynione sobie samemu nie uwalnia-

19 Por. H. Tellenbach, Smutek – przygnębienie – melancholia. Antropo-
logiczne zjawiska w chrześcijańskiej perspektywie, Communio, nr 5 (1991), 
s. 78.

20 Por. Tamże, s. 78-79.
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ją człowieka od depresji, a wręcz przeciwnie nasilają tylko jej 
przebieg. Z czasem można zaobserwować u takich ludzi pa-
tologiczne i neurotyczne poczucie winy. Nie potrafi ą już czy-
tać Biblii, ponieważ ciągle natrafi ają na fragmenty, w których 
mowa jest o winie. Aby móc ten stan pokonać często popadają 
w przesadną ascezę, albo też wyniszczają siebie. Zwykle dzieje 
się tak, że religijność uodpornia człowieka na depresję. Istnie-
je jednak pewien rodzaj religijności, która nieustannie krąży 
wokół poczucia winy. Są to ludzie, którzy wzrastają w grupach 
religijnych, w których naczelną zasadą jest: im większa reli-
gijność, tym głębsza depresja. Przesłaniem Jezusa jest przeba-
czenie, głosił On miłosierną i przebaczająca miłość Boga, aby 
ludzie mogli się uwolnić od swojego rygorystycznego sędziego 
w postaci superego, które ich permanentnie oskarża. Niekiedy 
depresja zwraca uwagę na stłumione poczucie winy. Zadaniem 
człowieka jest wtedy stawić czoła tej winie, uwierzyć w Boże 
przebaczenie i próbować porządkować na miarę swoich sił ży-
cie.21

Łaska Boża dla chrześcijanina w depresji jest warunkiem 
koniecznym, aby odrzucić pokusę rozpaczy. Oznacza także 
bliskość Boga, nawet w trudnościach życiowych oraz przeko-
nanie, że dolegliwości człowieka, można rozpatrywać w ka-
tegorii cierpień Chrystusa, który „…ogołocił samego siebie 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.” (Flp 
2, 7).  Cicha modlitwa, ufność oparta na męce Jezusa Chrystusa, 
a także wiara w Jego chwalebne zmartwychwstanie prowadzą 
do wewnętrznego spokoju i zaufania Bogu, są swoistym anti-
dotum na rozpacz, która jest wynikiem depresji. 22

21 Por. A. Grün, Jak przezwyciężyć smutek życia? Duchowe spojrzenie na 
depresję, Kielce 2009, s. 119-121.

22 http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,75,
w-drodze-przez-ciemna-noc-duszy.html, ( 03.12. 2010 r. ).
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Nie każda rozpacz jest depresją. Tradycja chrześcijańska, 
podaje istnienie „nocy duszy”, której przebieg może przypo-
minać objawy depresyjne. W czasie doświadczenia „Ciemnej 
nocy duszy” człowiek odczuwa wielkie wyniszczenie, ostatecz-
ne ubóstwo. Stan ten powoduje w człowieku, myśli że Bóg go 
opuścił i wtrącił do ciemności. Ten moment jest dla człowieka 
najtrudniejszy. Istotą „ciemnej nocy duszy” są także odczucia 
męki piekielnej, własnej śmierci, dręczenia  sumienia, oraz od-
czucia, że nie jest się godzien Boga, że jest się straconym na 
zawsze. Człowiek ma przekonanie, że nie może nic sam zrobić. 
Bóg sprawia, że dusza umiera dla wszystkiego co nie jest Nim. 
W ten sposób przeobraża jej starą formę na zupełnie nową, od-
nawia ją, oświeca jej umysł, obdarza nadprzyrodzonymi da-
rami. Jest to etap prowadzący do zjednoczenia mistycznego 
z Bogiem i do modlitwy kontemplacyjnej. 23

W depresji, jak i w „ciemnej nocy” ludzie doświadczają 
poczucia własnej bezsilności, bezbronności i nagości, samot-
ności, opuszczenia i wyobcowania. Czują się bezwartościowi, 
wewnętrznie odwróceni, winni i grzeszni. Doświadczenie to 
jest przesycone strachem, beznadziejnością i bezsensownością. 
Człowiek przeżywa w sobie głęboką ciemność. Święty Jan od 
Krzyża  często łączy melancholię z „ciemną nocą”. Niektórzy 
ludzie cierpiący na depresję przechodzą przez doświadczenie 
„ciemnej nocy”. A wtedy ważne jest, jak interpretują zarówno 
depresję, jak i „ciemną noc”. Św. Jan od Krzyża surowo osą-
dza niektórych przywódców duchowych, którzy nie mają po-
jęcia ani o depresji, ani o „ciemnej nocy”. Niektórzy duchowi 
towarzysze zachowują się jak przyjaciele Hioba. Uważają, że 
doświadczenie ciemnej nocy to jedynie depresja albo chandra. 
Sądzą, że to grzech czy jakiś ciężar są przyczyną tych przeżyć. 

23 Tamże.
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Jednakże takimi interpretacjami ci przywódcy duchowi tylko 
szkodzą. Wpędzają ludzi w rozpacz albo zgorzknienie. Su-
biektywne doświadczenie „ciemnej nocy” może być ukształto-
wane przez strach i wewnętrzną pustkę i może nabywać cech 
depresji. Ale jest pewna decydująca różnica między „ciemną 
nocą duszy” a depresją: „ciemna noc” jest zawsze poprzedzona 
duchowym doświadczeniem. Jest ona przede wszystkim reli-
gijnym fenomenem, przeżywanym przez ludzi, gdy udają się 
w drogę do Boga. Jest to bolesne doświadczenie pustki i ciem-
ności, ale jak mówi Św. Jan od Krzyża, nie charakteryzuje się 
ono melancholią ani chandrą. Potrzeba daru odróżniania stanu 
ducha, aby rozróżnić czasem zewnętrznie bardzo podobne do 
siebie doświadczenia. Jest ważne, aby zobaczyć, czy ktoś, kto 
mówi o „ciemnej nocy”, ma prawdziwe doświadczenia ducho-
we i czy stawia czoła swojemu życiu codziennemu. Depresja 
często odwodzi człowieka od radzenia sobie z codziennością. 
Doświadczenie „ciemnej nocy” może wprawdzie wpłynąć ne-
gatywnie na pracę, ale w pierwszej kolejności należy umiejsco-
wić je na płaszczyźnie duchowej. W normalnym przypadku nie 
przeszkadza ono skupiać się na innych ludziach i na pracy.24

Społeczeństwa zachodnie, mieszkające w krajach rozwinię-
tych czy rozwijających się, nadmiernie koncentrują swoją uwa-
gę  na dobrym samopoczuciu, podnosząc sprawność i zdrowie 
do rangi swego rodzaju dobra religijnego. Wzrost depresji 
można zrozumieć tam jako protest przeciwko temu jednostron-
nemu skupianiu się na fi zycznej i psychicznej formie. Czasem 
depresja jest również zdrową reakcją w obliczu nieodpowied-
niego skupienia się na sukcesach. Depresja zaprasza tych, któ-
rzy cierpią z powodu dzisiejszych czasów i ich ukształtowania, 

24 http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,75,
w-drodze-przez-ciemna-noc-duszy.html, ( 03.12. 2010 r. ).
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do tego, by uwolnić się od władzy chorobotwórczych postaw 
obecnych w społeczeństwie. Jest ona dla całego społeczeństwa 
wyzwaniem, by przemyśleć swoje miary i sprawdzić, co wpę-
dza ludzi w chorobę.25

Depresja stawia przed ludźmi jeszcze jedno wyzwanie: 
Wskazuje ona psychologiczne i medyczne drogi, które nauka 
dzisiaj już zna. Ale zwraca uwagę również na drogę duchową. 
Ostatecznie depresja - niezależnie od tego, czy jest „ciemną 
nocą” wiary, depresyjnym epizodem czy też powracającą cięż-
ką depresją prowadzi zawsze do podstawowych pytań: Z cze-
go chcę czerpać w moim życiu? Jak interpretuję moje życie? 
Jaki jest cel mojego życia? Można by powiedzieć, że depresja 
stawia nas przed trzema pytaniami, które gnoza sformułowa-
ła jako centralne pytania ludzkiej egzystencji: Kim jesteśmy? 
Skąd pochodzimy? Dokąd zdążamy? Depresja jest zaprosze-
niem, by człowiek  pożegnał się ze wszystkimi miarami, któ-
re są sprzeczne z jego istotą, by oderwał się od wszystkich 
złudzeń, w oparciu o które buduję imponujący obraz własnej 
osoby. Jest też wezwaniem, by uwolnił się od obarczania winą 
i skupiania się na negatywnych interpretacjach, aby stawał się 
coraz bardziej tym, kim jestem w swojej naturze, coraz bar-
dziej zbliżał się do tego jedynego w swoim rodzaju i pierwot-
nego obrazu, jaki Bóg uczynił dla osoby ludzkiej.26

Cierpienie człowieka jest faktem. Ludzie doświadczają bólu 
od momentu, kiedy Adam i Ewa wykroczyli poza prawo Boże 
i zerwali owoc z drzewa, czego konsekwencją było opuszczenie 
przez nich Ogrodu Eden (Rdz 2, 16 n.). Ten krytyczny moment 
pozbawił człowieka łaski Boga i spowodował, że do tej pory 

25 Tamże.
26 http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,75,

w-drodze-przez-ciemna-noc-duszy.html, ( 03.12. 2010 r. ).
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nie może pogodzić się z tym faktem. Pytanie o sens cierpienia, 
które zadaje sobie człowiek, szczególnie ten, który go mocno 
doświadcza, zawsze prowadzi do słowa „misterium” – tajemni-
ca. Pytanie te, nie oparte na wierze w Jezusa Chrystusa, Boga, 
który cierpiał i umarł może prowadzić do zwątpienia, jeszcze 
większego bólu i poczucia totalnej niemocy.  

Człowiek cierpiący na zaburzenia depresyjne doświadcza 
cierpienia we wszystkich możliwych aspektach, także w aspek-
cie związanym z religijnością i wiarą. Najtrudniejsze jest dla 
chorego poczucie opuszczenia przez Boga, które wprost wyni-
ka z kierunku jego dysfunkcyjnie działającego myślenia. De-
presja nie jest doświadczeniem „Ciemnej nocy duszy”, czyli 
nie jest doświadczeniem duchowym, ale jest ciężką chorobą, 
która dzięki odpowiedniemu leczeniu i Bożej łasce może zo-
stać przez chorego człowieka pokonana, czego konsekwencją 
jest ulga w cierpieniu.

SUMARY:

Depression is a serious mental disorder that causes enor-
mous human suffering. Mood disorders described in the Bible in 
the context of hope we can give a patient God and His son Je-
sus Christ. Article describing depression also draws attention to 
the context of the patient’s religiosity, which is characterized 
by excessive feelings of guilt.
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Wstęp

Sytuacja kobiety w ostatnim stuleciu zmieniła się radykal-
nie. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z owych zmian. Taka 
sytuacja ma miejsce w reklamie. Reklama jednych fascynu-
je, innych oburza. Coraz częściej uznawana za współczesną, 
tandetną, komercyjną sztukę, etykietę postmodernizmu i no-
woczesności, wspomaga sprzedaż i przynosi zyski. Czasem 
snobistyczna, hołdująca hedonizmowi, łamie liczne tabu, 
a jednocześnie przyciąga jak magnes, wabi kolorem, lepszym 
i nieskomplikowanym światem, którego centrum stanowi 
człowiek. Stworzona z myślą o nim i dla niego, jest wyrazem 
ludzkich potrzeb i postępu. Kobieta w reklamie przepełniona 
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wyzywającymi scenami ma na celu wykorzystać naturalną cie-
kawość ludzką. Reklama chętnie korzysta z atrybutów kobie-
cego ciała.

Niniejsza praca jest próbą ukazania sposobów i skutków po-
strzegania kobiety poprzez reklamę. Kobieta jako żona, matka, 
partnerka staje się „narzędziem” do osiągnięcia zamierzonego 
przez reklamę, konsumpcyjnego celu. Cały czas reklama balan-
suje na biegunach – wzrokowo – uczuciowych, ukazując obraz 
kobiety wyzwolonej, skupionej na sobie i na swoim wyglądzie. 
Ciało ukazywane jest powierzchownie i zewnętrznie.

Drugi rozdział to refl eksja teologiczna dotycząca godności 
kobiety i teologii ciała. Pragnę ukazać, że ciało ludzkie jest 
wartością i że należy o tym pamiętać. Wnioski wynikające 
z opracowanego tematu opierają się na chrześcijańskim wy-
chowaniu do godności ciała ludzkiego. Rodzice, szkoła, ka-
techezy i duszpasterstwo staja się szansą do wychowywania, 
zmiany mentalności i złych obyczajów we współczesnym 
świecie.

1. Ukazywanie wizerunku kobiety 
w reklamie telewizyjnej

Większość producentów uważa kobiety za najważniejszą 
potencjalną grupę nabywców i do nich adresuje przygotowane 
wielkim nakładem kampanie reklamowe. 

Reklama nie tworzy stereotypów. Ona jedynie sięga po nie, 
by jak najlepiej sprzedać produkt. Najprostszym sposobem 
pozyskania klienta jest, bowiem odwołanie się do porządku 
i hierarchii, która znajduje swe odzwierciedlenie w codziennych 
zachowaniach i podziałach obowiązków, czyli do rytuałów ży-
cia społecznego. Sprowadza wszystkie kobiety do wspólnego 
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mianownika matek, żon i kochanek, przypisując im cały szereg 
obowiązków, które powinny wypełniać, by sprostać ideałowi. 
Dziewczynka otrzymuje w ten sposób kolejny przekaz, który 
można by uznać za jeden z elementów „ukrytego programu” 
społecznego nauczania, mówiący jej, jak powinna się zacho-
wywać i do jakiego wzoru dążyć.

Reklamy prezentujące kobietę w roli matki skupiają się 
głównie na jej obowiązkach karmicielki i opiekunki. Jest 
pokazana, jako osoba w pełni nowoczesna, cały czas musi 
nadążać za ideałami damskiej urody. Przedstawiona w nich 
matka rzadko bawi się z dziećmi, rysuje im lub czyta1. Wyda-
je się pozbawiona jakichkolwiek innych funkcji społecznych. 
W reklamach kobiety rozmawiają z proszkami do prania, czy 
margarynami, co bynajmniej nie wzbudza obaw o ich poczy-
talność umysłową. Obecność takiego wizerunku kobiet w re-
klamie stanowi rozwinięcie dość popularnego powiedzenia, 
że „kobiety są jak dzieci”, a zatem nie należy ani ich samych, 
ani tego, co robią, brać poważnie. Większość reklam przed-
stawia, więc kobiety, jako nieinteligentne, wykonujące ciąg 
nieskomplikowanych czynności, których nawet nie można 
uznać za pracę. 

Obciążona taką ilością obowiązków kobieta powinna przy 
tym wyglądać wciąż atrakcyjnie i młodo. Często jedyną treścią 
przekazu jest piękne, zadbane ciało, jako niedościgniony ideał 
i obiekt seksualnych fantazji mężczyzny. Kobieta jest w nich 
sprowadzona do roli przedmiotu, wobec którego okazuje się 
swą męską dominację i siłę. Z reguły piękna, zgrabna – jest 
niczym więcej, jak tylko uległym ciałem nastawionym na speł-
nienie męskich fantazji.

1 J. Bator. Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. wyd. Instytut 
Spraw Publicznych. Warszawa 1998. s 42.
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Podobną rolę odgrywa kobieta w reklamach samochodów. 
Stanowi potwierdzenie męskiej supremacji. Reklama samo-
chodu Xantia sięga do słownika ars amandi opisując samo-
chód: „Ekscytacja, ekspresja, ekstaza, zniewalające zawie-
szenie”. Obrazy samochodu nakładają się przy tym na obraz 
namiętnie całującej się pary. Samochód Espero polecają mę-
scy specjaliści a na końcu, przez ułamek sekundy widzimy 
w samochodzie na tylnym siedzeniu zgrabną, nagą kobietę. 
Dla producentów reklam samochodowych oczywiste jest, że 
ich odbiorcami są mężczyźni. Kobieta może zdecydować naj-
wyżej o kolorze auta2. 

Charakterystyczne dla czasów współczesnych jest to, że 
z jednej strony odrzuca się fałszywą wstydliwość, z drugiej ją 
wzmacniając3.

Kobieta musi też zawsze wyglądać młodo. Z reklam pism 
kobiecych wyłania się obraz kobiety bardziej zaabsorbowanej 
własnym wyglądem, niż gospodarstwem domowym. 

Gdy w grę wchodzą poważniejsze sprawy, kobieta jest 
w reklamie po prostu nieobecna. Ta nieobecność jest zresztą 
tak samo znacząca jak obecność: Obraz kobiety w reklamie jest 
defi niowany tak samo mocno przez reklamy, które ją pomijają, 
jak przez te, które ją wykorzystują. Przedstawicielami wielkich 
fi rm, businessmanami są zawsze mężczyźni. Kobiety są nie-
obecne w tych reklamach, które mówią o zaletach komputera, 
samochodu, czy odbiornika TV. Czasem pełnią w nich rolę ład-
nego tła4.

Pracujący w reklamie i podejmujący w niej decyzje pro-
gramowe to przede wszystkim mężczyźni. Reklama stanowi 

2 Tamże.s. 123.
3 J Bator, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, wyd. Instytut Spraw 

Publicznych. Warszawa 1998. s.125.
4 Tamże. s. 131.
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instrument ich władzy, wzmacnia męskie widzenie świata 
i męskie widzenie pozycji kobiety w tym świecie, dominację 
i autorytet mężczyzn, subordynację i podległość kobiet5.

Reklama z wizerunkiem kobiety skierowana jest praktycz-
nie do wszystkich grup konsumentów. Kobieta w reklamie 
jest seksowną uwodzicielką lub żoną, matką, gospodynią. Ta 
pierwsza używa najlepszych kosmetyków, modnie się ubiera, 
przyciąga wzrok mężczyzn, jest niezależna, młoda i bardzo 
zgrabna, która chce być wyzwolona i niezależna.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie o konsekwen-
cje rozebranych kobiet i seksu, który jest jedynie chwytem 
reklamowym traktowanym, jako normalność. Liczne ba-
dania wykazały, że anoreksja i nieletni rodzice mogą mieć 
swój początek właśnie w seksualizacji mediów. Współ-
czesne media ukazują i promują człowieka nowoczesnego 
i na topie. Wszechobecny seks, to codzienność prowadząca do 
obojętności na taką sytuację.

Przyglądając się temu zjawisku z bliska widać, że nie ma 
mowy o poszanowaniu godności kobiety a tym bardziej sza-
cunku do jej ciała. Promowany przez media wizerunek młodej 
kobiety, jako obiektu seksualnego zagraża rozwojowi fi zycz-
nemu i umysłowemu dziewcząt – ostrzegają amerykańscy 
naukowcy z Zespołu do Badań nad Seksualizacją Dziewcząt 
Stowarzyszenia American Psychological Association. Wszech-
obecna seksualizacja może prowadzić do niepewności, co do 
własnego ciała, a także do depresji i zaburzeń odżywiania. 
Cierpią w ten sposób dziewczęta, a piękno defi niowane jest 
w wynaturzony sposób. Dlatego też coraz więcej dziewcząt 

5 S. Borowska, „Matka, żona, przedmiot pożądania – modelowe wizerun-
ki kobiet”. praca magisterska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa UW. 
Warszawa 1998. s. 89-92.



174

ZOFIA BAŃDUR

nienawidzi swojego ciała. Obrazy ukazywane w różnych rekla-
mach mogą mieć ujemny wpływ na ich rozwój seksualny. Takie 
działania medialne, które ukazują kobietę w reklamie poprzez 
seksualizację doprowadzają do rozumienia wiążącego wartości 
osoby wyłącznie z jej seksualną atrakcyjnością lub zachowa-
niem wyłącznie, jako obiektu seksualnego. Konsekwencje ta-
kich działań już widać w Polsce: przepisywanie hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych nieletnim, coraz większa liczba 
ciąż młodych dziewcząt. Według statystyk Komendy Głównej 
Policji w 2007 roku stwierdzono 1453 przestępstwa na tle sek-
sualnym małoletnich do 15 roku życia /Kodeks Karny art. 200/. 
Współczesne społeczeństwo pozostaje obojętne wobec treści 
seksualnych serwowanych w reklamach i nie widzi skutków 
takich działań i decyzji. Wszystkie krótkowzroczne działania 
znajdą swoje następstwa w przyszłości. Reklama ukazuje ko-
biety, jako towar a panów, jako konsumentów. Nie dostrzega 
się ważnego problemu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ja-
kim jest coraz mniejszy szacunek mężczyzn wobec kobiet 
i coraz mniej kobiet szanujących siebie. Każde zjawisko może 
się poszerzać albo gasnąć w zależności od medialnego nacisku 
i informacji, co powoduje powiększanie się pola pedofi lów, 
zoofi tów i innych deformacji seksualnych. Proponowany wize-
runek zagraża kobietom, a młodzieńców pobudza do traktowa-
nia kobiet jak rzeczy. Od niepamiętnych czasów wiadomo, że 
nic na świecie nie sprzedaje się tak dobrze, jak seks w reklamie. 
Wątki erotyczne można zobaczyć wszędzie, otaczają nas z każ-
dej strony, zarówno poprzez reklamę czekoladek, jogurtów czy 
operatora sieci komórkowej. Dzisiaj erotyzmem reklamuje się 
wszystko – produkty spożywcze, cygara, alkohol, samochody 
i oczywiście modę. Wizerunek nagiego ciała pobudza u odbior-
cy zarówno doznanie piękna i doskonałości, przeżycie czegoś 
niesamowitego oraz obietnicę zaspokojenia pożądania. Twórcy 
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reklam doskonale wiedzą, że pobudzenia wywołane przez ero-
tykę wzmagają proces zapamiętywania. Dla producentów re-
klam ważne jest, aby sprzedał się produkt. Takie zjawisko jest 
coraz powszechniejsze, co nie jest bez znaczenia w dziedzinie 
wychowania młodego pokolenia i kształtowania poszanowania 
drugiego człowieka. W obecnych czasach media stały się jed-
ną z mocniejszych struktur kształtujących, ukazujących nurty 
wychowania i myślenia. Zasady etyczne i moralne ograniczają 
człowieka, więc należy ukazać poprzez reklamę wolność, wy-
zwolenie, seks a Kościół uznać za przestarzałą instytucję. 

2. Refl eksja teologiczna 

Nauczanie Kościoła pragnie ukazać prawdę o człowieku, 
która wyzwala a nie niszczy i odziera z godności. Godność 
ludzkiego ciała zatraca się, gdy zostaje przekroczona granica 
wstydu, czyli osobowej wrażliwości na to, co wiąże się z cia-
łem ludzkim, z jego nagością. Właściwa prawda o człowieku 
stanowi podstawę normy, według której kształtuje się dobro 
lub zło określonych działań, zachowań, obyczajów, sytuacji. 
Człowieka określa ciało i to jest ta prawda, którą należy wi-
dzieć, jako szczególnie osobowe i wewnętrzne, stwarzające 
wyraźne granice, których nie należy przekraczać. Wszyst-
kie wartości i treści ludzkiego ciała mogą być poprzez środ-
ki audiowizualne, kształtowane i pogłębiane, ale mogą być 
zniekształcane i niszczone we wnętrzu człowieka. Chrystus 
w Kazaniu na górze zaznacza, że w patrzeniu zrodzi się po-
żądliwość serca6.

6 Por. Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Liberia Editrice 
Vaticana 1986. s.239-251.
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Paweł VI w encyklice Humane Vitae porusza problem sza-
cunku do kobiety „Należy…obawiać się i tego, że mężczyźni, 
przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyj-
nych, zatrącają szacunek dla kobiet i …sprowadzą je do roli 
narzędzia, służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, 
a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku 
i miłości towarzyszki życia” (HV 17). 

Teologia ciała pozwala spojrzeć na ciało, seksualność 
w aspekcie wiary i głębszego sensu człowieczeństwa i posza-
nowania życia. Bóg obdarzył kobiety wielka wrażliwością, 
większą przenikliwością i bardziej subtelnym wyczuciem do 
zrozumienia i rozwiązywania delikatnych problemów życia, 
zwłaszcza domowego i rodzinnego. Należy, więc apelować 
do świata, aby przyjął i rozumiał psychikę kobiety, jej wyma-
gania, aby dał poszanowanie, sprawiedliwość, aby ochraniał, 
wywyższał kobiecość. Na audiencji generalnej 10 stycznia 
1979 roku Jan Paweł II dostrzegał wielki i specyfi czny wkład 
każdej kobiety w życie świata. Zaznaczał, że należy trosz-
czyć się o godność kobiety i zaszczepiać ją w młodym poko-
leniu; aby nie została pomniejszona władza i autorytet kobie-
ty – matki w życiu rodzinnym, społecznym a także w całym 
naszym prawodawstwie, publikacjach i wychowaniu.

Jan Paweł II w Familiaris Consortio ukazuje, że wciąż panuje 
mentalność traktowania kobiety nie, jako osoby, lecz jako rze-
czy, jako przedmiotu kupna – sprzedaży będącego na usługach 
egoistycznego interesu i samozadowolenia ( FC 24). Wielokrot-
nie i przy różnych okazjach Jan Paweł II bronił godności kobiety 
sięgając do początku i ukazując, że Bóg od momentu stworzenia 
człowieka jako mężczyzny i niewiasty, obdarzył ich godnością, 
bo na Swój obraz i podobieństwo powołał ich do życia.

Nauka chrześcijańska przedstawia opinię o posiadaniu przez 
kobiety godności, w oparciu o biblijny opis stworzenia czło-
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wieka, wybraniu spośród kobiet tej, która urodziła Syna Boże-
go oraz relacji Chrystusa z kobietami. Taką też naukę szerzył 
od samego początku Kościół katolicki, który przyczynił się do 
awansu społecznego kobiety. Władze komunistyczne uważa-
ły, że jest to przestarzała droga do realizacji godności kobiety. 
Skutki takich poglądów odczuwamy do dnia dzisiejszego.

Obecnie kobieta w reklamie zatraca swoją godność, jako 
osoba i jako kobieta, dlatego warto sięgnąć do listu do kobiet 
Jan Paweł II, który apeluje, aby przywrócić kobietom pełne 
poszanowanie ich godności i roli. Wobec upokorzeń i popeł-
nianych nadużyć w dziedzinie seksualnej nie należy przecho-
dzić biernie i w sposób niewrażliwy. Poszanowanie tożsamości 
kobiety to nie tylko ujawnienie dyskryminacji i niesprawiedli-
wości, ale przede wszystkim opracowanie konkretnego pla-
nu rozwoju, który obejmie wszystkie dziedziny życia kobiet, 
u którego podstaw leży uświadomienie sobie na nowo godności 
kobiety. Wizerunek kobiety powinien być kreowany w wymia-
rze społeczno- etycznym, który bierze pod uwagę odniesienia 
międzyosobowe, a także zalety duchowe. 

Współczesna postawa uznania wartości kobiety to chrześci-
jańska świadomość wartości każdej osoby. Niestety w wielu 
dziedzinach życia społecznego a tego obrazem jest reklama, 
kobieta bywa traktowana, jako przedmiot. Problem w obecnej 
dobie jest aktualny i wciąż narasta. W czasach rozwoju techni-
ki medialnej, internetowej i komórkowej przepływ informacji 
jest błyskawiczny. Przyjmując przekazywane treści nie mamy 
czasu na refl eksje, zadumę i weryfi kacje tych wartości, jak 
również wyciąganie właściwych wniosków. Trzeba podkreślić, 
że reklama „ogłupia” nas, co widać w zachowaniach dzieci, 
młodzieży i niestety dorosłych. 

Chrześcijanie świeccy są wezwani do walki z wszelkimi 
przejawami tej mentalności, również wtedy, kiedy znajduje 
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ona wyraz w spektaklach i reklamie zachęcającej do kon-
sumpcji.

 Kościół musi bronić ciała ludzkiego przed pogardą, przy-
pominając cały czas o elemencie duchowym w człowieku, aby 
nie doprowadzać do banalizacji relacji duchowo – cielesnych7. 
Kościół ukazuje piękno człowieka i zdolność zachwytu, jako 
elementu koniecznego w dojrzałym życiu chrześcijańskim. 
Bóg stając się człowiekiem uświęca ciało ludzkie i nadaje mu 
wymiar eschatologiczny. Nie należy sprowadzać i redukować 
życia do wymiaru emocjonalnego i fi zjologicznego. Trzeba do-
strzegać piękno wewnętrzne człowieka, bo człowiek to niero-
zerwalny stan sfery duchowej i fi zycznej. Kościół musi trwać 
w obronie słusznych praw kobiet.

Same kobiety muszą zabiegać o to, by ich osobowość była 
szanowana. Nie powinny z godzić się na żadną formę współ-
pracy, która sprzeciwia się ich godności. Edukacja, która 
wyjaśnia, na czym polega godność osoby ludzkiej, powinna 
pojawiać się w rodzinie, jako podstawowej komórce społecz-
nej. To rodzina jest tym naturalnym środowiskiem kształto-
wania się osobowości i czci względem drugiej osoby. Rodzi-
ce wprowadzając w świat swoje dzieci powinni ukazywać 
ciało człowieka z tkliwością, wzruszeniem i czcią. To dzięki 
umiejętnemu wychowaniu i rozmowom ojca i matki, córka 
szanuje swoje ciało mając poczucie własnej godności. Nie 
ulega wpływom reklam, propagandom, jakie niesie współ-
czesny świat, lecz z odpowiedzialnością i godnością ocenia 
i wyciąga wnioski z przesyłanych treści. Posiadanie godno-
ści także zobowiązuje. Dlatego Kościół często przypomina 
o zadaniach wynikających z jej posiadania. Wskazane zada-

7 Por. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Konferencja Episkopatu 
Polski. 46.
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nia w małżeństwie, rodzinie, Kościele czy społeczeństwie ba-
zują na predyspozycjach kobiety do ich wykonywania, a tym 
samym afi rmują kobiecość. 

Kierunki myślenia chrześcijańskiego rysuje katecheza 
w szkole dla młodzieży, gdzie zagubione dziewczęta niejedno-
krotnie niemające oparcia w najbliższych, szukają akceptacji 
poprzez różne formy atrakcyjności. Często prowadzi to do za-
burzeń osobowości, nieakceptowania siebie, aż po okalecza-
nie własnego ciała. Dorastające dziewczęta szukają wzorca, 
na którym zbudują swoją osobowość. Umiejętność pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej między innymi 
w duszpasterstwie młodzieży umożliwi szanse na prawidłowy 
rozwój osobowości i patrzenia na kobietę zarówno ze strony 
męskiej jak i samej kobiety.   

Każda kobieta, która spogląda na Maryję, odkrywa w niej 
sekret godnego przeżywania swojej kobiecości. Określając spe-
cjalną misję kobiet, Prymas Tysiąclecia, odwołał się do wzoru 
Matki Bożej, niejednokrotnie podkreślając, iż droga Maryi, jest 
drogą każdej kobiety. Postawa Maryi, jest zachętą dla kobiet, 
aby obudziły w sobie cnoty, którymi zostały obdarowane przez 
Boga. Aby to widzieć, nie trzeba idealizować, trzeba tylko być 
w prawdzie, trzeba tylko poznać życie Maryi.

Maryja jest najdoskonalszym wzorem dla każdej kobiety, 
na różnych etapach życia: młodości, macierzyństwa i staro-
ści. Jest kobietą, która pielęgnowała w sobie wszystkie kobie-
ce cnoty, a mianowicie czystość, macierzyństwo, niezłomną 
wiarę. Ponieważ, z dziewictwem wiążą się wszystkie cnoty, 
gdyż nieskazitelność ciała jest symbolem nieskazitelności du-
cha.
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ZAKOŃCZENIE

Celem niniejszej pracy było ukazanie kobiety przez pryzmat 
reklamy pozbawionej godności. Analizując współczesny prze-
kaz kobiecości zauważamy brak szacunku do kobiet. Reklama 
o zabarwieniu seksualnym staje się jednym z wielu elementów 
wychowawczych, które działają na podświadomość. Troska 
o godność kobiety nabiera w dzisiejszych czasach wyjątkowej 
aktualności. Wynika to z faktu usiłowania stworzenia z kobie-
ty żeńskiego odpowiednika mężczyzny. Kościół uczy kobiety, 
poprzez pozytywną spuściznę, że powinny być dumne ze swej 
kobiecości. Szacunek dla kobiety i jej ciała powinien udzielać 
się innym, aby stał się powszechnym pragnieniem afi rmacji 
godności kobiety wśród społeczeństwa.

Wiele zagadnień wchodzących w zakres tematu pracy ze 
względu na rozległość problematyki kobiecej zostało tylko 
zasygnalizowane. Zagadnienia te z pewnością zasługują na 
szczegółowe studium, które jednakże wykracza poza zakres 
niniejszej pracy. Podsumowaniem rozważań niech będą słowa 
Jana Pawła II z audiencji generalnej o równości kobiet i męż-
czyzn, jak mają się wzajemnie uzupełniać i swoim życiem gło-
sić poszanowanie godności kobiety.

W naszej epoce, jest wiele głosów domagających się posza-
nowania godności osobistej kobiety i uznania jej rzeczywistej 
równości praw człowieka tak, aby dać mu możliwość pełnego 
spełniają swoją rolę we wszystkich sektorach i na wszystkich 
poziomach społeczeństwa. 8

8 Jana Pawła II – audiencja generalna na 22 czerwca 1994 .
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Summary

The aim of this study was to present a woman devoid of 
dignity by means of an advertisement. When analysing the con-
temporary image of a woman we perceive the lack of respect for 
women. Advertisement of sexual character becomes one of the 
elements of brining up, which impact the sub-consciousness. 
The care for woman’s dignity is extremely important nowa-
days. It results from the attempt to make a woman the feminine 
equivalent of man. The Church teaches women, through posi-
tive heritage, that they should be proud of their femininity. Re-
spect for a woman and her body should have an impact on the 
other as to become the common desire to affi rm the woman’s 
dignity in society.

Many issues being part of this study, due to the complexity 
of the problem, have been only signalised. These issues for sure 
should be described in details; however they are beyond the 
scope of this work. Let the words of John Paul II from the gen-
eral audience on man and woman equality, their mutual sup-
plementation and praise of woman’s dignity be the summary of 
all the considerations.
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Piotr Litka, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Dni, które wstrząsnęły Polską, 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, s. 235

Starożytni mówili: „Verba docent, exempla trahunt”; o sło-
wie, który uczy oraz o przykładzie, który wiedzie do naślado-
wania. Odnosili tę maksymę do postaw etycznych i wierności 
prawdzie. Chrześcijanie są w znakomicie lepszej sytuacji, bo-
wiem w duchu wiary i odczytywaniu Bożego słowa przyjmują, 
że prawda wyjaśnia się i odkrywa w osobie Jezusa Chrystu-
sa. Ta rzeczywistość pozwoliła uczniom Jezusa Chrystusa iść 
w pierwszych wiekach na pewną śmierć, która dla nich, ludzi 
wiary stawała się pewną drogą życia. Niewierzący, choć wy-
posażeni w skuteczny aparat ucisku i przemocy nie potrafi li 
zrozumieć postawy chrześcijan. Każdy kolejny wiek przyno-
sił nowe świadectwa wierności Chrystusowi i Kościołowi, co 
było umocnieniem dla innych i znakiem nadziei. To postawy 
chrześcijańskie pociągały słabszych, jak również stawały się 
wyrzutem sumienia, a często początkiem nawrócenia, na wzór 
Szawła spod Damaszku.

O wieku dwudziestym w historii Kościoła i świata powie-
dziano już bardzo wiele. Napisano liczne prace, które świadczą 
o okrucieństwie dwóch bezbożnych ideologii oraz ich tragicz-
nych skutkach dla ludzkości. Wielu zauważyło, iż wiek dwu-
dziesty przyniósł męczeństwo liczniejszej rzeszy chrześcijan, 
niż poprzez dziewiętnaście poprzednich stuleci. Minęło nie-

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
14/2011
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wiele lat od przekroczenia granicy nowego wieku i nowego ty-
siąclecia, żyją obecnie ofi ary ludobójczych systemów, ale także 
ich oprawcy. Co więcej współcześnie wielu próbuje wybielać 
ideologie, których celem była systemowa eliminacja człowie-
ka. Nieskutecznie działania wymiaru sprawiedliwości budzą 
wątpliwości  w ludziach, którzy dla sprawiedliwości poświęcili 
swoje życie. Wydaje się niejednokrotnie, że nieprawość prze-
szłości nigdy nie zostanie rozliczona. 

Wysiłek ludzki jest niezmiernie ważny w odniesieniu do 
obrony prawdy; niezbędny we współpracy  z Bożymi natchnie-
niami. Warto w tym kontekście patrzeć na wydarzenia, które są 
odkrywaniem bohaterstwa i świętości, jak również są ciągłym 
zmaganiem o prawdę. Kościół w Polsce od dnia 6 czerwca 
2010 roku cieszy się świadectwem wiary i męczeństwa wy-
niesionego na ołtarze kapłana. Bez mała 26 lat po męczeńskiej 
śmierci bohaterski kapłan został przedstawiony ofi cjalnie jako 
wzór naśladowania na Chrystusowych drogach. Osobie błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszki poświęcono wiele publika-
cji. Bohaterski kapłan wpisuje się bowiem w grono świętych, 
którzy zrozumieli, że życie jest najpewniejsze w Bogu – Daw-
cy życia. Świadectwo męczeństwa nie wymaga cudu w proce-
sie beatyfi kacyjnym, ale potrzebuje odpowiedzi na świadectwo 
krwi.

W roku 2009 ukazała się publikacja Piotra Litki: „Ksiądz Je-
rzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską”. Tak o autorze 
i jego publikacji mówi Ewa Zając z IPN: „Piotr Litka, reporter, 
który od wielu lat bada tropy związane  zabójstwem ks. Je-
rzego Popiełuszki, jak mało kto zdaje sobie sprawę ze stopnia 
skomplikowania problematyki. Może dlatego w swojej książce 
nie prezentuje kolejnych hipotez, nie próbuje narzucić jakiejś 
racji. Jest raczej dyskretnym – czasami wręcz niewidzialnym 
– przewodnikiem po zgromadzonym przez siebie materiale. 
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Znaki zapytania i wątpliwości pojawiają się w trakcie lektury 
same i wynikają wyłącznie z treści zawartej w publikowanych 
dokumentach”. (ostatnia strona okładki) Gromadzenie mate-
riału w konkretnej sprawie, jeśli wynika z dążenia do prawdy, 
staje się cennym narzędziem; wymaga jednocześnie wielkiego 
wysiłku poznawczego, a jednocześnie jest znakiem zaufana do 
czytelnika.

Praca Piotra Litki jest publikacją, która została przygoto-
wana  znakomicie od strony edytorskiej. W poszczególne roz-
działy zostały wplecione skopiowane maszynopisy, notatki 
urzędowe, stenogramy nagrań, oraz inne liczne teksty, których 
oryginalny wygląd przenosi czytelnika w poprzednią epokę.  
Praca wydana w tonacji biało – czarnej robi wrażenie dzieła 
albumowego, bowiem materiał faktografi czny opisany jest do-
kumentacją zdjęciową oraz w sposób niezwykle subtelny rysu-
jący miejsca istotne ze względu na tematykę, jak również gra-
dację prezentowanych faktów. W otwarciu „Od autora” (s. 7-8) 
czytelnik może poznać motywy i charakter publikacji. Autor 
nie traktuje swojej pracy jako książki biografi cznej, a za inspi-
racje uznaje liczne znaki zapytania związane z uprowadzeniem 
i zabójstwem ks. Jerzego, jak również z prowadzonym śledz-
twem i „procesem toruńskim”.  Autor zapowiada, że w publi-
kacji znajdują się niepublikowane materiały  z archiwum by-
łej STASI – niesławnej pamięci służby w dawnej NRD, gdzie 
okazuje się, że obiektem zainteresowań  byłą sprawa zabójstwa 
ks. Jerzego Popiełuszki oraz monitorowanie sytuacji w czasie 
„procesu toruńskiego”.

Autor opisuje relacjami świadków i opatruje materiałem 
z przesłuchań   scenerię uprowadzenia ks. Popiełuszki. W roz-
dziale „Porwanie” (s. 10-24) znajdą się także kopie ówcze-
snych gazet oraz służbowych notatek aparatu bezpieczeństwa. 
Kolejny rozdział: „Ci sami ludzie” (s. 25-65) jest opisem czasu 
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publicznie znanego zaangażowania Kapłana z Żoliborza. Ty-
tuł może odrobinę mylić; bowiem z treści czytelnik dowie się 
zarówno o relacjach z ludźmi życzliwymi ks. Popiełuszce, jak 
również o działaniu rządowych służb mającym go zdyskre-
dytować. Wrażenie mogą zrobić przywołane teksty związane 
z prowokacją dotyczącą m.in. mieszkania na Chłodnej w War-
szawie. Ten rozdział jest szczególnie istotny, bowiem przybliża 
realizm osaczenia i nieprawości; za którym kryją się konkretne 
osoby.

Kolejne rozdziały dotyczą czasu po zabójstwie ks. Popie-
łuszki. W części: „Sprawa DS.4/84/S i polityczna prowokacja” 
(s. 67-96) prezentuje materiały historyczne, a także wydoby-
wa współczesne relacje i interpretacje dotyczące tamtych wy-
darzeń. Mijający czas jest niejednokrotnie sprzymierzeńcem 
w uchwyceniu szerszej perspektywy wydarzeń. Rozdział: „Zna-
ki zapytania” (s. 97-105) stawia problem rzetelności śledztwa, 
jak również kwestię zabiegów, także dyplomatycznych, któ-
re miały za cel zbagatelizowanie sprawy zabójstwa kapłana. 
„Tama” (s. 106-116) i „Wokół śledztwa i procesu” (s. 117-147)  
to rozdziały, które budzą coraz nowe pytania i niestety pesy-
mizm co do odkrycia prawdy i osób istotnie odpowiedzialnych 
za morderstwo ks. Popiełuszki. „Post scriptum” (s. 148-165) są 
zapisem, gdzie czytelnik znajdzie drwinę ze sprawiedliwości, 
co wiąże się z brakiem odpowiedzialności za dokonane zabój-
stwo, a jednocześnie ze świadectwem męczeństwa, którego nie 
da się zagłuszyć. 

Wydaje się, że praca Piotra Litki byłaby łatwiejsza w od-
biorze, gdyby przypisy umieszczano pod testem; niestety 
zostały umieszczone na stronach: 167-184. Odnoszenie ich 
bezpośrednio do prezentowanych treści jest zawsze znacznie 
korzystniejsze. Cennym elementem pracy jest tekst ks. dra To-
masza Kaczmarka – postulatora procesu beatyfi kacyjnego ks. 
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Jerzego Popiełuszki pt. „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko”. 
(s. 185-195) Ks. Kaczmarek w zwięzłych słowach przybliża 
sylwetkę ks. Jerzego zarówno w zakresie jego ludzkiej, jak rów-
nież kapłańskiej postawy. Niejako podsumowaniem tej posta-
wy jest : „wierność prawdzie, wierność  sumieniu, (…) osobi-
sta ofi ara miłości” (s.193). Pracę Piotra Litki wieńczy „Aneks” 
(s. 195-234), „Wybrana bibliografi a” (s. 232-234) i Spis treści 
(s. 235). Warto zwrócić w Aneksie na materiały z Urzędu Gauc-
ka, który zajmuje dokumentami po byłej NRD; jeśli także tam 
interesowano się sprawą ks. Jerzego Popiełuszki, to tak jego 
życie, jak również śmierć postrzegano jako niebezpieczne dla 
systemu totalitarnego.   W tym dziale umieszczono także arty-
kuł z „Izwiestii” z 12 września 1984 roku, który także współ-
cześnie może uświadamiać konieczność walki o prawdę.   

Książka Piotra Litki wpisuje się w wielki trud poznawania 
i odkłamywania historii Polski i jej trudnych momentów. Za-
warte treści mogą być przyczynkiem do pogłębienia swojej 
wiedzy, a jednocześnie w kształtowaniu krytycznego spojrze-
nia na przeszłość. Mówi się często, że historia jest nauczycielką 
życia. Tak jest bez wątpienia, z tego względu trzeba zadawać 
pytania i podejmować próby znalezienia na nie odpowiedzi. 
Dzisiaj chętnie używa się określenia „spiskowa teoria dzie-
jów”, próbując tym odkreśleniem dyskredytować działania 
i próby rzetelnego poznania i interpretacji faktów. Praca repor-
tera i historyka winna zawsze prowadzić do prawdy, jeśli tak 
będzie postrzegana unikniemy nieszczęścia ideologicznego za-
kłamania. 

Ks. Jerzy Swędrowski   
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Elżbieta Ludwiczak, Bierzmowanie sakramentem 
Ducha Świętego w ujęciu polskich teologów posoborowych, 
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,  Łódź 2010, s. 244

Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, 
co uświadamia człowiekowi wejście Boga w życie człowieka. 
Nie jest to wroga ingerencja, lecz dar przynoszący perspekty-
wę  rozwoju i życia. W dynamice ewangelizacyjnej szczególne 
znaczenie mają sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, do nich 
należą: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. W każdym spo-
śród wymienionych sakramentów dokonuje się spotkanie Boga 
z człowiekiem, spotkanie niosące dary, które należy przyjąć 
i rozwijać. Rzeczywistość pastoralna Kościoła w Polsce każe 
patrzeć z uwagą na świadomość przyjmowanych sakramentów 
oraz na przygotowanie do ich przyjęcia. Zaczyna się to od sa-
kramentu Chrztu św., a właściwie od całego procesu formacji 
i dojrzewania w wierze. Przecież o pierwszy sakrament, który 
jest bramą wszystkich sakramentów proszą rodzice dziecka, 
czasem są to dziadkowie, którzy okazują się bardziej odpo-
wiedzialni nie tylko za moment sakramentalnego wydarzenia, 
ale przede wszystkim za wychowanie w wierze. W środowisku 
zwyczajowo związanym z chrześcijaństwem pragnienie przy-
jęcia sakramentów może mieszać się ze zwyczajem i upodo-
baniem do celebrowania uroczystych chwil. Należy jednak 
z wielką delikatnością i rozwagą oddzielać jedno od drugiego. 

Warszawskie Studia Pastoralne
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Nie brakuje bowiem „walecznych funkcjonariuszy”, którzy we 
wszystkich widzą ludzi niewierzących, duchowo nieurobio-
nych, którzy nie są w stanie, czy nie chcą sprostać stawianym 
wymaganiom. Są i tacy, dla których szafowanie sakramentami 
jest jedynie specyfi cznie pojętym rzemiosłem, które solidnie 
wypełniane jest powodem satysfakcji, której źródła mogą być 
przeróżne.

Już starożytni stwierdzali wartość umiaru i szlachetnego 
znajdowania złotego środka, warto zatem patrzeć na praktykę 
sakramentalną i pastoralną wzrokiem krytycznym, nie pozba-
wionym jednak  przyjaznego spojrzenia na wspólnotę, której 
jest się uczestnikiem. Można zaryzykować tezę, że tzw. Ko-
ściół ludowy, czy masowy zaspokaja w znacznym stopniu za-
potrzebowanie duszpasterskie. Oczywiście konieczność po-
głębionej formacji jest bezdyskusyjna i dotyczy wszystkich. 
Pewną i znaczącą rolę wypełniają grupy w Kościele, których 
wartość weryfi kuje się w ich łączności ze wspólnotą parafi alną. 
Sprawowane sakramenty wymagają elementu mistagogiczne-
go. Dokonuje się to w przepowiadaniu słowa Bożego oraz wy-
jaśnianiu widzialnych znaków. Świadomość znaczenia i roli li-
turgii pomaga w bardziej świadomym podążaniem za słowem, 
które wiedzie do spotkania z Bogiem; szafarz jest przewodni-
kiem i towarzyszem, nigdy zaś nie może sobą zasłaniać Jezusa 
Chrystusa.

Pośród sakramentów szczególną rolę zajmuje sakrament 
bierzmowania. Ten sakrament inicjacji chrześcijańskiej ma wy-
posażać i wprowadzać na drogę chrześcijańskiej dojrzałości. 
W roku 2010 ukazała się publikacja Elżbiety Ludwiczak 
pt.: Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego w ujęciu 
polskich teologów posoborowych”. Autorka we Wstępie 
(s. 5-14) nakreśla dość pesymistycznie stan świadomości zna-
czenia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości: „Dotychcza-
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sowy stan badań nad bierzmowaniem jako sakramentem Du-
cha Świętego (po 1965 roku) jest daleki od zadawalającego. 
Sakrament doczekał się nie bez powodu określenia: zaniedba-
ny. Jest on przyjmowany bez głębszego zastanowienia się nad 
celem i powinnościami z niego wynikającymi. Trudno jednak 
pominąć  wołanie wzywające bierzmowanych do budzenia 
odpowiedzialności świeckich, a tym samym – aktualizacji 
właściwego im apostolstwa”. (s. 5) Rys apostolstwa będzie 
przewijał się poprzez całą pracę, prowadząc i proponując od-
krywanie właściwego miejsca człowieka w różnych wymia-
rach życia i misji Kościoła. Autorka nakreśliła ramy czaso-
we swojej pracy datą zakończenia Sobory Watykańskiego II. 
Z tego wypływa jej analiza spuścizny teologicznej polskich 
uczonych w zakresie biblistyki, dogmatyki, liturgiki oraz wy-
miaru duszpasterskiego.

Praca Elżbiety Ludwiczak została podzielona na trzy roz-
działy. Pierwszy z nich: „Duch Święty w kształtowaniu sakra-
mentu bierzmowania”. (s. 15-78) został oparty na twórczości 
współczesnych teologów, którzy obfi cie korzystają ze Starego 
i Nowego Testamentu, Ojców Kościoła oraz dokumentów Ma-
gisterium Kościoła. Choć sformułowanie tytułu nie wydaje się 
najszczęśliwsze warto spojrzeć na proces odczytywania darów 
Ducha Świętego w Kościele pierwszych wieków. Wydarzenie 
Zielonych Świąt prowadzi do Wieczernika i z niego wyprowa-
dza; już nie pojedyncze osoby, ale wspólnotę Kościoła, która 
zaczyna rozumieć Paschalne Misterium Jezusa Chrystusa i tym 
orędziem dzieli się ze światem. Duch Święty pozwala odczytać 
i rozumieć dary sakramentalne. To pod Jego tchnieniem Ko-
ściół będzie odkrywał posługę jednania  i odpowiedzialnej mi-
łości. Refl eksja historyczna i teologiczna pomaga w głębszym 
zrozumieniu czasu i miejsca udzielania sakramentów. Harmo-
nijne łączenie treści teologicznych i doświadczenia eklezjalne-



190

RECENZJE

go pozwala na skuteczniejsze szafowanie widzialnymi znaka-
mi niewidzialnej łaski.

Duch Święty stoi u początku wspólnoty wierzących – Ko-
ścioła. Każdy sakrament jest wyznaniem wiary i podjęciem 
powinności płynących z Bożego daru. Drugi rozdział „Ekle-
zjalne skutki sakramentu Ducha Świętego”. (s. 79-172) jest 
najobszerniejszą częścią pracy. Autorka pochyla się nad zna-
czeniem udziału w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej misji 
Chrystusa i Kościoła, tych którzy wchodzą na drogę chrze-
ścijańskiej dojrzałości. Owa droga zakłada indywidualną i sa-
modzielną odpowiedź na dary i charyzmaty Ducha Świętego, 
które są jednocześnie darem dla wspólnoty Kościoła. Przyjęcie 
daru Ducha Świętego powoduje aktywny wpływ bierzmowa-
nego na kształtowanie się wspólnoty eklezjalnej. Niezwykle 
istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na aktualizację powo-
łania bierzmowanych w kontekście ich kościelnej odpowie-
dzialności. Jako bowiem słowo Boże w liturgii ma być żywe 
i prowadzić do wspólnoty z Bogiem, tak łaska sakramentalna 
każe odpowiedzieć postawą wiary i otwarcia na życie Kościoła 
i jego potrzeby. Sakrament bierzmowania jest wyposarzeniem 
wierzącego do drogi apostolskiej; taki jest wydźwięk i rozu-
mienie siedmiorakich darów. Ta aktywność będzie odnosiła 
się do czynnego życia wiary w życiu osobistym, jak również 
w grupach i wspólnotach kościelnych.

Ostatni rozdział pracy: „Zadania bierzmowanych w urze-
czywistnianiu misji Ducha Świętego w świecie” (s. 173-221) 
ma szczególnie uzmysłowić konieczność niesienia orędzia 
ewangelicznego współczesnemu światu. Jest to powinność nie 
fakultatywna, lecz obligatoryjna,  jej wypełnienie wiąże się 
z otwartością na natchnienia Ducha Świętego. W tym wymiarze 
należy mówić także o aspekcie powszechności Kościoła i jego 
roli w kształtowaniu ludzkich społeczności. Światło Ewange-
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lii na rozjaśniać i wyjaśniać istotne aspekty życia ludzkiego 
i powołania do świętości. Zachowując zasadę autonomii po-
rządków Kościół nie może poprzestać na zachowaniu swego 
„stanu posiadania”, ale przemieniać Duchem Bożym przestrze-
nie ludzkiej egzystencji. Współcześnie bardzo jasno jawi się 
aspekt ewangelizacji kultury, która bez darów Ducha Świętego 
będzie zwała się humanistyczną, a  w rzeczywistości stanie się 
kulturą antyludzką. Kościół wychodząc na zewnątrz realizuje 
misyjny nakaz Jezusa Chrystusa i otwiera możliwości przyję-
cia i pomnażania Bożych darów. 

W Zakończeniu (s. 222-225) autorka powraca do roli Ducha 
Świętego, który aktualizuje powinności chrześcijańskie i po-
zwala zrozumieć miejsce we wspólnocie Kościoła. Analizując 
poglądy współczesnych teologów dotyczące roli Trzeciej Oso-
by Trójcy Świętej wskazuje na konieczność dalszych badań 
i refl eksji naukowej i duszpasterskiej. Bibliografi a (s. 226-243) 
rozpoczyna się od literatury źródłowej. Wydaje się, że ten dział 
powinien ustąpić miejsca Magisterium Kościoła. Autorka nie 
ustrzegła się kilku błędów, jak choćby na stronie189, gdzie Ad-
hortacja „Ewangelii nuntiandi” została określona innym termi-
nem. Pracę wieńczy Spis treści (s. 244), gdzie umieszczono 
obok tytułów rozdziałów również mniejsze części składowe; 
ułatwia to korzystanie z pracy i pozwala lepiej rozumieć jej 
układ.

Praca Elżbiety Ludwiczak jest próbą rekapitulacji  dorob-
ku współczesnych teologów polskich dotyczących roli Ducha 
Świętego w sakramencie bierzmowania. Oczywiście temat jest 
tak szeroki, iż nie do końca możliwe jest jego całościowe uję-
cie. Wydaje się, że wielką wartością jest zwrócenie uwagi na 
kontekst eklezjalny, który wymaga głębszego uświadomienia 
w przygotowaniu do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 
Sakrament bierzmowania czyni dojrzałym w wierze i w sytu-
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acji sukcesu i porażki pozwala zająć właściwą i dobrą postawę. 
Widząc odpływ z praktyki sakramentalnej po przyjęciu bierz-
mowania warto zastanowić się, czy kwestia udziału i wpro-
wadzenia w aktywne życie została właściwie przedstawiona 
i przybliżona oraz co można uczynić, aby świadomość bycia 
i życia w Kościele nieustannie się ożywiała.

Ks. Jerzy Swędrowski  
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Ks. Jan Kupka SAC, Ks. Stanisław Kuraciński SAC 
w służbie misjom, Wydawnictwo Velar, Ząbki 2011, s. 214

Nakaz misyjny Jezusa Chrystusa jest nieustannym zobo-
wiązaniem wobec wszystkich, którzy przyjęli dar wiary oraz 
zrozumieli, iż jest to dar tak samo bezcenny jako również przez 
człowieka nie zasłużony i nie wypracowany. Ta świadomość 
każe patrzeć na siebie i wspólnotę Kościoła bez  tzw. „świę-
tego spokoju”, który nie jest święty, jak również nie przybliża 
prawdziwego pokoju. Inicjatywa zawsze wychodzi od Boga, 
On powołuje  i wyposaża we wszystko co konieczne do pod-
jęcia współpracy z łaską. Dotyczy to indywidualnej relacji, ale 
jednocześnie przekłada się na odpowiedzialność za zbawienie 
innych. Bóg, który objawił się w trzech Osobach uczy drogi ku 
jedności, której Sam jest wzorem. Posługa jednania wybrzmia-
ła w nauczaniu Jezusa Chrystusa, który w Modlitwie arcyka-
płańskiej prosi za tymi, których wybrał i powołał. Nie prosi 
tylko za poszczególnymi jednostkami, ale za wspólnotą, która 
idzie przez świat.

Działalność misyjna Kościoła jest znakiem jego młodości 
i siły. Wiele powiedziano i napisano o możliwościach ewan-
gelizacyjnych, które zostały przed wiekami chociażby w przy-
padku ojca Mateo Ricciego w Chinach zaprzepaszczone. Mówi 
się wtedy o grzechu zaniechania. Nie uda się do końca zweryfi -
kować misyjności Kościoła liczbami i statystyką, lecz potrzeba 
odkrywania szans i możliwości niesienia orędzia Dobrej Nowi-
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ny, tam gdzie jej nie znają, bądź tam, gdzie jej przekazywanie 
wiąże się z narażeniem życia. Chrystus mówiło o sobie jako 
o Prawdzie, jest to jedyny wypadek, kiedy prawdę stawia się 
wyżej niż życie, a właściwie życie składa się w pewne ręce – 
ręce Boga. Wysiłek misjonarski staje się odpowiedzialnością 
całego Kościoła, a włączający się w ten wysiłek  odczytują 
prawdę Ewangelii jako dar i zadanie.

Kościół w Polsce cieszy się jeszcze licznymi powołaniami 
do życia kapłańskiego i zakonnego, choć następuje powolny 
spadek. Nie sprawdziły się katastrofi czne wizje, wedle których 
ostatnie dwadzieścia lat sekularyzacji miało Kościół w Polsce 
defi nitywnie osłabić. Można zatem zachować umiarkowany 
optymizm, a jednocześnie patrzeć na drogi rozwoju i bardziej 
intensywnej ewangelizacji. Proporcjonalnie do liczby powołań 
z ilością podejmujących działalność misyjną sytuacja w Pol-
sce nie wygląda zbyt dobrze. Można szukać wielu przyczyn, 
a jednocześnie warto patrzeć na dobre wzory, które ukazują 
postawy prawdziwie misyjne.

W roku 2011 ukazała się publikacja: „Ks. Stanisław Kura-
ciński SAC w służbie misjom”. W otwarciu Spisu treści na-
pisano, iż jest to album wydany w piątą rocznicę śmierci ks. 
Stanisława Kuracińskiego. Spis treści wiedzie poprzez trzy-
dzieści dwa rozdziały, które jak napisze  we Wprowadzeniu 
(s. 13-15) ks. Jan Kupka mają odpowiadać trzydziestu dwu 
latom pracy ks. Stanisława jako sekretarza ds. Misji Polskiej 
Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego. Obecny sekretarz ds. Misji ks. Grzegorz Młodawski 
w Słowie wstępnym (s. 9-11) wskazał na dzieło ks. Kuraciń-
skiego, które zaowocowało pallotyńskimi placówkami misyj-
nymi w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrze-
żu Kości Słoniowej, Korei Południowej, Papui Nowej Gwinei, 
Brazylii, Wenezueli i Kolumbii oraz w krajach dawnego bloku 
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sowieckiego. Wydaje się, że zasygnalizowany obszar działań 
i zaangażowań wymaga, aby zająć się posługą, która otworzyła 
ewangelizacyjne możliwości.

Zwykle albumy są wygodnymi formami prezentów, któ-
re szybko i pobieżnie przejrzane zapełniają i obciążają półki. 
Wnikliwy czytelnik może jednak bez większego trudu stwier-
dzić, czy album wydany nawet na pięknym papierze i znako-
micie opatrzony rysunkami i fotografi ami niesie w sobie war-
tość jedynie pamiątkową, czy również przesłanie, które warto 
odczytać i rozwinąć. Trudno byłoby zająć się poszczególnymi 
trzydziesty dwoma częściami albumu, warto jednak zwrócić 
uwagę na niektóre aspekty, które dotyczą form i narzędzi pra-
cy misyjnej. Posługa kapłańska wypływa najpierw z formacji 
w chrześcijańskiej rodzinie, a swój zasadniczy rys odnajduje 
w wybranej formie życia, czy to jako kapłan diecezjalny, czy 
zakonny. Ks. Stanisław Kuraciński wszedł na drogę zakonną 
i kapłańską odkrywając fenomen św. Wincentego Pallotiego. 
Uświadomienie wszystkim powołania do wiary i jedności 
jest znakiem uniwersalizmu Kościoła. Sama nazwa pod którą 
św. Wincenty założył wspólnotę: Zjednoczenie Apostolstwa 
Katolickiego niesie w sobie szczególny aspekt powszechności 
i misyjności.

Szczególnym dziełem wspólnoty pallotyńskiej w Polsce 
stały się misje w Rwandzie. Rada Generalna Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego podjęła w 1969 roku decyzję o or-
ganizacji Sekretariatów Misyjnych w prowincjach i regiach. 
Taki sekretariat powstał w polskiej Prowincji Chrystusa Króla 
w 1972, a w 1973 roku pierwsi polscy misjonarze wyjechali 
do Rwandy. Od 1974 roku, zatem prawie od początku sekreta-
riatem kierował ks. Stanisław Kuraciński, aż do swojej śmier-
ci 23 lutego 2006 roku. Kierowanie sekretariatem wiązało się 
z możliwościami działalności na rzecz misji, korespondencyj-



196

RECENZJE

ny kontakt ze współpracownikami misyjnymi, popularyzacją 
idei misji, jak również apostolatem słowa pisanego. Ks. Kura-
ciński stoi u początków Sekretariatu Misyjnego, który swoją 
siedzibę znalazł w Ząbkach pod Warszawą, przy ulicy Wilczej 
8. To jego wizji i dalekosiężnemu patrzeniu, jak stwierdzają 
świadkowie jego pracy Stowarzyszenie zawdzięcza możliwo-
ści poligrafi czne, animację misyjną oraz zaplecze pomocne 
w szeroko pojętej trosce o działanie misyjne. Choć wielki pal-
lotyński wysiłek misyjny w Rwandzie został wystawiony na 
ciężką próbę, proces ewangelizacji nie ustał.

Praca ks. Jana Kupki wskazuje w swojej publikacji na inte-
gralne postrzeganie sprawy misji w posłudze ks. Kuracińskiego. 
Z tego wynikała świadomość konieczności wytrwałej i żmud-
nej pracy. Jej owocem jest kontakt z indywidualnymi współ-
pracownikami misyjnymi, którzy trzy razy do roku otrzymują 
regularną korespondencję z Sekretariatu Misyjnego. Ks. Kura-
ciński nie zapominał o młodych, których włączał w dzieło ani-
macji misyjnej poprzez spotkania i pielgrzymki. Znakomitym 
pomysłem była pallotyńska „adopcja serca”, która każe patrzeć 
na misje jako na pomoc konkretnej osobie, często osieroconej 
i bezbronnej. Wsparcia duchowego i materialnego wymagają 
misjonarze, którzy wychodzą z ojczystego kręgu, w kulturę, 
a nawet klimat, który nie zawsze sprzyja podejmowanej po-
słudze. Świadkowie życia ks. Stanisława mówią, iż otaczał 
pamięcią i pomocą, nie jednorazową ale permanentną ludzi, 
którzy wywodzili się nie tylko z rodziny pallotyńskiej. Wśród 
wielu wspomnień szczególnie wybrzmiewa troska o Ośrodek 
Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach.

Dziełem ks. Kuracińskiego jest także Centrum Animacji 
Misyjnej w Konstancinie – Jeziornej i Świętej Katarzynie. 
Świadomość konieczności formacji jest znakiem odpowie-
dzialności za Kościół. To uznanie, że życie i posługa nie ogra-
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nicza się do jednego, choćby najbardziej heroicznego aktu, 
lecz jest procesem rozpoznawania Jezusa Chrystusa i niesienia 
Jego Ewangelii sobie i innym. Kolejnym istotnym aspektem 
działalności misyjnej były organizowane kongresy i sympozja 
misyjne, z nich wypływały wnioski o konieczności większego 
zaangażowania osób świeckich w dzieło misji. Katolicka prasa 
i książka stanowi wielką pomoc w dziele ewangelizacji, jest to 
wykorzystanie narzędzi, które w świecie mogą służyć dobrze 
lub źle człowiekowi. Nie warto zatem rozwodzić się nad zgub-
nym działaniem środków społecznego przekazu, ale korzystać 
z nich na wzór św. Maksymiliana. Z niego brał przykład Sekre-
tarz pallotyńskich misji, on widział konieczność drukowania 
Pisma Świętego, aby w każdej rodzinie był jego egzemplarz. 
Wydawnictwo Velar, które jest wydawcą omawianej publika-
cji, także znalazło się pośród tych, dzięki którym polski czytel-
nik mógł zapoznać się m.in. z dziełem św. ojca Pio, czy matki 
Teresy z Kalkuty. Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspek-
cie zaangażowania ks. Kuracińskiego;  są to ruchy w Kościele. 
W albumie przywołano wystąpienie ks. Kuracińskiego na 
XXIX Spotkaniu Krajowym Ruchu „Maitri” w Częstochowie 
w 2005 roku, mówił on m.in.: „Ruchy - to wiosna Kościoła. 
To nie jest stwierdzenie byle kogo, tylko Jana Pawła II. On 
mówił też, że ruchy są drogami wiodącymi do głębszego po-
znania Chrystusa  i do głębszego oddania Jemu samego siebie, 
a zarazem do głębszego się w komunii całego chrześcijaństwa. 
Czyli tu następuje wzrost do odpowiedzialności za losy drugie-
go człowieka”

Każda publikacja ma swój cel. Album: „Ks. Stanisław Ku-
raciński SAC w służbie misjom” niesie wspomnienie człowie-
ka oddanego sprawie głoszenia Ewangelii „po krańce świata”. 
Z takiej postawy wynika uniwersalność patrzenia na Kościół, 
świat i człowieka. Choć większość życia ks. Stanisław mieszkał 
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w Polsce, jego praca dla misji jest nie do przecenienia. Praca 
jemu poświęcona może być inspiracją dla tych, pragną przybli-
żyć się do rozumienia, czym jest misyjność Kościoła. Z drugiej 
strony zaprezentowana w sposób przystępny forma publikacji 
może nieść nie tylko wspomnienia, ale być źródłem inspiracji 
w rozumieniu powszechności Kościoła. 

Ks. Jerzy Swędrowski           


