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SŁOWO WSTĘPNE

Do poznania Boga prowadzą dwie drogi: droga wiedzy 
i droga wiary. Droga „wiary” ma swój początek wyłącznie 
w Bogu, który objawia Siebie przez Słowo. Objawienie prze-
kazuje też ludzkości tajemnicę woli Boga wobec stworzenia 
i wieczności. Pragnienie poznania Prawdy, które człowiek 
w sobie odkrywa, pochodzi od Boga. Poznaną prawdę Bożą 
trzeba ukochać, bo w ten sposób człowiek może dotrzeć także 
do pełnej prawdy o sobie. Intellege ut credas, crede ut inlelle-
gas – to wezwanie św. Augustyna dotyczy przede wszystkim 
uniwersytetów katolickich, których zadaniem jest zgłębiać od-
ważnie bogactwa Objawienia i bogactwa natury, tak by połą-
czony wysiłek rozumu i wiary pozwolił ludziom osiągnąć 
pełnię własnego człowieczeństwa, stworzonego na obraz i po-
dobieństwo Boże, po grzechu jeszcze wspanialej odnowionego 
w Chrystusie, powołanego, by zajaśnieć w świetle Ducha.1

Teologia pastoralna, jak każda nauka humanistyczna, oparta 
jest na wiedzy, do której prowadzi ludzkie rozumowanie. Teolo-
gicznopastoralne badania skupiają się na człowieku, który jest 
drogą Kościoła. Pytania człowieka, który poszukuje w Kościele 
prawdy o sobie samym, nie muszą go prowadzić do wiedzy te-
ologicznej. Chrześcijanin oczekuje od Kościoła takich odpo-

1 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska O uniwersytetach katolickich  
15 VIII 1990, 5.
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wiedzi, które łączą wyniki namysłu teologicznego z praktyką 
kościelną. Przygotowanie dla katolików takiej praktycznej wie-
dzy domaga się najpierw ustalenia podłoża i natury ludzkich 
wątpliwości. Tak nauczał o tym Jan Paweł II: „«Kimże jest 
człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem 
i cóż złem jego?» (Syr 18, 8). (…) Pytania te znajdują się w ser-
cu każdego człowieka, czego dowodzi najlepiej fakt, że geniusz 
poetycki każdej epoki i każdego narodu, będący niejako proro-
ctwem ludzkości, nieustannie stawia «poważne pytanie», spra-
wiające, że człowiek jest rzeczywiście człowiekiem. Wyrażają 
one naglącą potrzebę odnalezienia sensu istnienia, w każdym 
jego momencie, na jego istotnych i decydujących etapach, jak 
również w chwilach jak najbardziej zwyczajnych. Pytania te 
świadczą o głębokiej rozumności istnienia ludzkiego, albowiem 
pobudzają rozum i wolę człowieka do poszukiwania w wolno-
ści rozwiązania, które mogłoby nadać życiu pełny sens. I dlate-
go stanowią one najwyższy wyraz natury człowieka, a co za 
tym idzie, odpowiedź na nie jest miarą głębi jego zaangażowa-
nia we własne istnienie. Wtedy zwłaszcza, kiedy «przyczyna 
rzeczy» poddawana jest całościowym badaniom, poszukującym 
ostatecznej i wyczerpującej odpowiedzi, rozum ludzki dosięga 
swego szczytu i otwiera się przed religią. Religijność bowiem 
stanowi najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest szczy-
tem jego rozumnej natury. Wypływa ona z głębokiego dążenia 
człowieka do prawdy i stanowi podstawę swobodnego i osobi-
stego poszukiwania Boskości”.2 Wśród wielu zadań, jakie stoją 
dzisiaj przed teologią pastoralną, jest więc także poszukiwanie 
przekonujących odpowiedzi na pytania rodzące się z wiary 
i życia. Obecny numer „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 
zawiera wyniki badań teologicznopastoralnych, które stanowią 
propozycje do dalszych naukowych dyskusji. Materiał został 

2 Jan Paweł II, Audiencja generalna 19 X 1983, „L’Osservatore Roma-
no” 10(1983), s. 23-24 (wydanie polskie).

słowo wstępNe
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podzielony na trzy części: Słowo Boże rodzi wiarę, posługa ka-
płańska, Kościół żyje i działa. Autorzy artykułów zamieszczo-
nych w tym numerze reprezentują różne specjalności teologicz-
ne i świeckie. Łączy ich tematyka pastoralna i poszukiwanie 
możliwości dialogu naukowego w różnych obszarach życia 
Kościoła i świata. Wiedza teologicznopastoralna wymaga nie-
ustannej konfrontacji mądrości z doświadczeniem. Taki charak-
ter mają artykuły zamieszczone w 16 numerze „Warszawskich 
Studiów Pastoralnych”. Ich bogactwo niech będzie zachętą do 
podjęcia współpracy następnych naukowców, którzy wiarę 
i wiedzę, jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji Prawdy.
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Sekcja z Rz 1, 18-3, 20 dotyczy ludzkiej przewrotności i za-
wiera przesłanie o gniewie Bożym nad wszelką bezbożnością 
i niesprawiedliwością. Ów gniew Boży oznacza radykalną 
wrogość Boga wobec zła, na które nie może pozostawać obo-
jętny (por. Wj 22, 22 n; 32, 9 n; Pwt 29, 24. 27; Iz 1, 15-20; 9, 11 nn). 

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
16/2012

JAK PAWEŁ WYKAZUJE KONIECZNOŚĆ 
USPRAWIEDLIWIENIA CAŁEJ GRZESZNEJ 

LUDZKOŚCI? – NA PODSTAWIE RZ 1, 18-3, 20
How does Paul the Apostle demonstrate the need to justify 

the whole sinful mankind? – Based on Rom 1:18-3:20

dR hAb. dARiuSz AdAmCzyk PRof. uJk*

* Dariusz Adamczyk – dr hab. nauk teologicznych; ur. w 1970 r. 
w Skarżysku-Kamiennej. Doktorat z zakresu teologii pastoralnej na Katoli-
ckim Uniwersytecie Lubelskim, habilitacja z zakresu katechetyki na Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesor nadzwyczajny Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Wychowania 
Integralnego i Rewalidacji, wykładowca etyki i etyki zawodowej na Wy-
dziale Pedagogicznym i Artystycznym. Autor ponad stu artykułów nauko-
wych dotyczących Biblii w katechezie, teologii biblijnej, jedności Starego 
i Nowego Testamentu, etyki i pedagogiki religijnej. Publikacje książkowe: 
Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich za-
stosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium 
biblijno-katechetyczne (Kielce 2006); Stworzenie – Opatrzność – Ewolucja. 
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Jego reakcja jest nieunikniona. Paweł potwierdza sprawiedli-
wość Bożego działania. Żadna forma zła nie może być przed 
Nim ukryta1. W tej perspektywie autor wykazuje konieczność 
usprawiedliwienia najpierw pogan, a potem Żydów, zgodnie 
z ówczesnym podziałem całej ludzkości.

1. Sytuacja pogan

W Rz 1, 19 autor pisze: „To bowiem, co o Bogu można po-
znać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił”. Poganie 
mają wszelkie potrzebne dane, aby uznać istnienie Boga. Nie 
chcą jednak tego uczynić (por. Mdr 13-14). Ta argumentacja 
ma na celu ukazanie w całej rozciągłości ciążącej na poganach 
winy za ich niedowiarstwo. W naturze bowiem każdego czło-
wieka istnieją wrodzone możliwości poznania Boga2.

O Bogu świadczy całe stworzenie. „Albowiem od stworze-
nia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potę-
ga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego 
dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (Rz 1, 20). 
Uświadomienie sobie harmonii i celowości wszystkiego, co 
istnieje, pozwala dojść do wniosku o istnieniu potężnego Boga, 
który wszystkiemu dał początek. Wszechświat stanowi niejako 

Przyczynek do dialogu nauki i wiary (Szczecin 2009); współautor: Od filo-
zofii do teologii. Rozważania o wartościach (Kielce 2007).

1 Por. J.N. Aletti, List do Rzymian, w: Międzynarodowy komentarz do 
Pisma Świętego, red. W. Chrostowski,  Warszawa 2000, s. 1418;  
S. Romanello, Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3, 20?, „Verbum 
Vitae” 2 (2002), s. 168 nn.

2 Por. F. Montagnini, La prospettiva stolica della Lettera ai Romani, 
Brescia 1980, s. 84; A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii 
Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995, s. 99 n.

jaK paweł wyKazuje KoNieczNość usprawiedliwieNia całej grzeszNej ludzKości?
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otwartą księgę, w której nieustannie można odczytywać dosko-
nałość Boga. Nie ma zatem w tej kwestii usprawiedliwienia dla 
niewiedzy człowieka. Niewidzialny Bóg daje się bowiem do-
strzec w swoich dziełach, zwłaszcza w tych, które świadczą 
o Jego dobroci i miłosierdziu3. 

W Rz 1, 19 n autor określa możliwość poznania Boga przez 
umysł z obserwacji Jego dzieł. Nie chodzi jednak tylko o jakieś 
czysto intelektualne poznanie. Człowiek stworzony na obraz 
Boży jest zobowiązany do oddawania Bogu czci i do składania 
Mu dziękczynienia (w. 21), stąd nie może się ograniczyć tylko 
do teoretycznego poznania Boga. Owo poznanie musi się prze-
jawiać w konkretnym postępowaniu. Dowodem poznania teo-
retycznego winno być uwielbienie Boga wraz ze szczerą wo-
bec Niego wdzięcznością4. 

Poznanie Boga ma nie tyle charakter czysto intelektualnego 
aktu, lecz jest raczej wolitywną afirmacją. Poganie dysponują 
wszystkimi potrzebnymi środkami, aby w ten sposób poznać 
Boga. Jednakże nie potwierdzają swoim życiem prawdy o Jego 
istnieniu. Pozostają w sprzeczności z tym obiektywnym po-
rządkiem. W związku z tym gubią się w swoich pomysłach na 
życie. Paweł pisze: „znikczemnieli w swoich myślach i za-
ćmione zostało bezrozumne ich serce” (Rz 1, 21 c). W ten spo-
sób grzesznik sam pozbawia się możliwości odróżniania mą-

3 Por. A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pa-
wła do Rzymian, s. 100 nn; F. Montagnini, La prospettiva stolica della Let-
tera ai Romani, s. 84; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komen-
tarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999, s. 13; 
W. Dabourne, Purpose and Cause In Pauline Exegesis. Romans 1, 16-4, 25 
and a New Approach to the Letters, Cambridge–New York 1999, s. 126; 
J.A. Fitzmyer, List do Rzymian, KKB, s. 1265; S. Romanello, Jakie jest 
orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3, 20?, s. 171.

4 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – Przekład z oryginału – 
Komentarz, Poznań–Warszawa 1978, s. 93.

dR hAb. dARiuSz AdAmCzyk
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drości od głupoty: „Podając się za mądrych stali się głupimi” 
(Rz 1, 22). Sami przypisują sobie mądrość (por. Iz 5, 21), jed-
nakże działanie przeciwko Bożej mądrości jest głupotą (por. Jr 
10, 14). W ten sposób poganie pozbawiają się niejako możli-
wości odróżniania mądrości od jej pozorów. Jest to rodzaj kary 
doczesnej za to, że nie oddają Bogu należnej czci. Trwając 
w przeświadczeniu o swej roztropności coraz bardziej zamyka-
ją się w swej głupocie5. 

Człowiek odmawiając oddania chwały Bogu, w konsekwen-
cji popada w bałwochwalstwo. Jest to fundamentalny grzech 
jako odrzucenie prawdziwego Boga. Nieoddawanie czci należ-
nej Bogu prowadzi do niemoralności w dziedzinie seksualnej 
(Rz 1, 24). Paweł wskazuje również na upadek pogan w kwe-
stii zamiany Bożej prawdy na kłamstwo (Rz 1, 25). W konse-
kwencji człowiek oddaje cześć stworzeniu, a nie Stwórcy. Ży-
cie pogan staje się kultem stworzenia. Służba Bogu zostaje 
zamieniona na służbę światu. Zamiana prawdy na kłamstwo 
skutkuje również zamianą naturalnego współżycia ludzi na ob-
cowanie „przeciwne naturze” (Rz 1, 26b). Ten wywód Pawła 
jest kompromitujący dla pogan6.

5 Por. K. Barth, Breve commentario all’epistola ai Romani, Brescia 
1990, s. 43 nn; G. Rafiński, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia (List 
św. Pawła do Rzymian), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblij-
nych, t. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warsza-
wa 1997, s. 319; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz 
Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 14; Komentarz historyczno-kul-
turowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostow-
ski, Warszawa 2000, s. 314 n.

6 Por. H. Langkammer, List do Rzymian. Tłumaczenie, wstęp i komen-
tarz, Lublin 1999, s. 35 n; tenże, Komentarz teologiczno-pastoralny wszyst-
kich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, t. 1: Wielkie 
listy św. Pawła, Legnica 2009, s. 33; A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa 
w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, s. 120. 

jaK paweł wyKazuje KoNieczNość usprawiedliwieNia całej grzeszNej ludzKości?
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W Rz 1, 28-32 Paweł kolejny raz określa winę pogan, pole-
gającą na tym, że nie zachowują prawdziwego poznania Boga. 
Bez Bożego światła człowiek czyni to, co niegodziwe. Nieza-
leżność religijna od jedynego prawdziwego Boga skutkuje nie-
zależnością moralną, dla której nie ma już żadnych ograniczeń. 
Ludzie zostają przytłoczeni grzechami, które coraz bardziej 
niszczą uporządkowane życie7. Poganie mają też świadomość 
czekającej ich śmierci jako kary za wymienione wcześniej 
czyny. Mimo to jednak chwalą te czyny, a także tych, którzy 
popełniają zło. W świecie pochwalane jest zło, Paweł zaś 
„chwali” Ewangelię: „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest 
bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzące-
go, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem obja-
wia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku 
wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie” (Rz 1, 16 n). 

2. Sytuacja Żydów

Spustoszenie moralne i umysłowe powoduje odwrócenie się 
stworzenia od Stwórcy. Po tym ogólnym stwierdzeniu dotyczą-
cym grzechu całej ludzkości (por. Rz 1, 18-32), Paweł ujawnia 
grzech Żydów wskazując na jego genezę. Poganie odrzucili 
Boga pomimo możliwości poznania Go i służenia Mu. Żydzi 

7 Por. J. Pilch, Galati e Romani, Brescia 1993, s. 57 n; A. Paciorek, 
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, s. 120 
n; G. Rafiński, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia (List św. Pawła do 
Rzymian), s. 319; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz 
Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 15; H. Langkammer, Komentarz 
teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku 
Świętego Pawła, t. 1, s. 34.

dR hAb. dARiuSz AdAmCzyk
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natomiast nie są bałwochwalcami i nie utożsamiają się z po-
gańskim stylem życia, wierzą w jedynego Boga, mimo zdarza-
jących się wśród nich odstępstw, nawet kultowych. Mogłoby 
się im zatem wydawać, że nie kwalifikują się pod osąd zawarty 
w pierwszym rozdziale listu, ponieważ nie obejmuje ich gniew 
Boga (w. 18)8.

W związku z powyższym, po ukazaniu winy poganom, Pa-
weł zajmuje się przewinieniem Żydów nadal kontynuując roz-
ważania ogólne (2, 1-3, 20). Oni też popełniając grzechy nie 
mogą liczyć na usprawiedliwienie. Żydzi mają świadomość 
szczególnego wybrania przez Boga, jak również są przeświad-
czeni o związanym z tym faktem wybrania szczególnym uprzy-
wilejowaniem. A zatem przekonani, że zbawienie należy się im 
na mocy samego pochodzenia od Abrahama i że to oni mają 
prawo wyrokować o zbawieniu innych ludzi, wszystkich, któ-
rzy nie byli Żydami i byli nieobrzezani, uważają za grzeszni-
ków. Ten jednak, kto uważa, że sam potrafi siebie usprawiedli-
wić, że może sądzić i potępić drugiego; ściąga na siebie gniew 
Boży. Obojętnie, czy to jest Grek, czy Żyd; niewierzący 
w Boga, czy wierzący. Samousprawiedliwienie jest w istocie 
zaprzeczeniem autentycznej wiary w Boga. Stąd Paweł wska-
zuje na zasadniczą tezę, że nikt nie jest sprawiedliwy przed 
Bogiem (por. Rz 3, 10)9. 

Paweł pisze: „Przeto nie możesz wymówić się od winy, 
człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. 
W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie 

8 Por. G. Rafiński, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia (List św. 
Pawła do Rzymian), s. 320.

9 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Prak-
tyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 16; H. Langkammer, List do Rzy-
mian…, s. 37; tenże, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów 
św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, t. 1, s. 35 n.
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wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz” (Rz 2, 1). 
Paweł oskarża każdego, kto wypowiada sądy potępiające in-
nych ludzi. Z kontekstu można jednak przypuszczać, że chodzi 
tutaj przede wszystkim o Żydów potępiających niecne postę-
powanie pogan. Nie wynika to z prawej postawy sądzących, 
ani nie służy samokrytyce i poprawnemu postępowaniu. Oka-
zuje się bowiem, że Żydzi nie są lepsi od pogan. Grzech Żydów 
polega na uzurpacji praw Stwórcy i ostatecznego Sędziego 
oraz na pogardzie wobec nie-Żydów i przypisywaniu sobie 
możliwości usprawiedliwienia z pominięciem Boga10. 

Sytuacja Żydów w porównaniu z poganami wcale nie jest 
korzystniejsza. Różnica polega jedynie na tym, że Żydzi po-
siadają Prawo dane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. 
W dłuższym wywodzie zawarty jest temat dotyczący prze-
stępstwa przykazań (Rz 2, 17-24), a także nonsens obrzeza-
nia, ponieważ nie chroni ono od grzechu i staje się sprawą 
czysto zewnętrzną (ww. 25-29). Paweł coraz dosadniej wyka-
zuje moralną niedoskonałość Żydów, o czym świadczy długi 
anakolut zawarty w Rz 2, 17-20. Nazywanie kogoś Żydem 
świadczyło o szczególnym wyróżnieniu nie tylko pod wzglę-
dem narodowym, ale zwłaszcza pod względem religijnym. 
Żydzi byli przekonani, że tylko oni poznali wolę Bożą (w. 18) 
i tylko im przypada rola przywódcy w każdej dziedzinie życia 
(w. 19 n)11. Paweł zaś podkreśla, że posłannictwo nauczyciela 
zobowiązuje do pouczania także przykładem własnego postę-
powania. Żydzi znają Prawo, lecz go nie zachowują. Przed-
stawiając katalog występków Paweł stawia Żydom konkretne 

10 Por. H. Langkammer, List do Rzymian…, s. 38; tenże, Komentarz 
teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku 
Świętego Pawła, t. 1, s. 36.

11 Por. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu,  
s. 317.
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zarzuty (Rz 2, 21 n). Wymienia trzy grzechy popełniane przez 
Izraelitów, którzy jednocześnie zabraniają tych występków 
innym. Chodzi o kradzież, cudzołóstwo i świętokradztwo. 
Każdy z tych występków jest udziałem postępowania Izraeli-
tów12. 

Zarówno zatem poganie, jak i Żydzi, są odpowiedzialni za 
dopuszczanie się wykroczeń przeciwko Bogu. Paweł ukazuje 
ową odpowiedzialność w kontekście prawdy, że „u Boga nie 
ma względu na osobę” (Rz 2, 11). W obliczu Ewangelii doty-
czącej eschatologicznego wkroczenia Boga w historię ludzko-
ści poprzez Syna, wszyscy są równi i mają takie same szanse 
na zbawienie. Ludzie poprzez złe czyny spowodowali po-
wszechne panowanie grzechu, stąd koniecznie potrzebują zba-
wienia. Żydzi nie mogą liczyć na Bożą pobłażliwość. Pozosta-
je im jedynie pokorne wyznanie swoich grzechów. Wszyscy 
muszą stanąć w prawdzie o sobie i w pokorze uznać się winny-
mi wobec Boga. 

Podsumowanie

W Rz 1, 18-3, 20 Paweł ukazuje sytuację grzesznej ludzko-
ści, która z tej racji zasługuje na gniew Boży. Taką tezę stawia 
już w 1, 18. Dotyczy ona sytuacji wszystkich ludzi. Paweł sto-
suje tę tezę do pogan i do Żydów. Celem jest wykazanie, że 
wszyscy zgrzeszyli: „tak Żydzi, jak i poganie są pod panowa-
niem grzechu” (3, 9). Zarówno Żydzi, jak i poganie, stali się 
konsekwentnymi kontynuatorami grzechu Adama. 

12 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp…, s. 107; A. Paciorek, 
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian,  
s. 154; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny 
do Nowego Testamentu, t. 2, s. 17 n.
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Udowadnianie tezy z Rz 1, 18 Paweł rozpoczyna od przyto-
czenia faktów. Stosuje ją najpierw do pogan opisując sytuację 
człowieka-bałwochwalcy. Poganie mają możliwość poznania 
Boga z natury (w. 19 nn), „przez Jego dzieła” (w. 20), chociaż 
ta zdolność została znacznie osłabiona przez grzech pierwsze-
go człowieka. Prawo Boże jest jednak wpisane w ludzkich ser-
cach (2, 12-16). Darów Bożych związanych z możliwością roz-
poznania Boga człowiek nie został pozbawiony13, a zatem nie 
może się wymawiać od winy. Bóg wszystkim objawił się wy-
starczająco czytelnie, dlatego niepoznanie Boga jako Stwórcy 
jest winą człowieka (1, 18 n.21.28). 

Sytuacja Żydów jest nieco inna, ponieważ posiadają oni 
Prawo. Ich przywilejem jest też obrzezanie jako oznaka otrzy-
manego Prawa i zawartego z Bogiem przymierza (Rz 2, 25). 
Istota ich grzechu jest związana z dążeniem do zabezpieczenia 
sobie życia w oparciu o posiadane przywileje. Błąd jednak po-
lega na mniemaniu o pełnym bezpieczeństwie wynikającym 
z wybraństwa i pokładanie ufności w przywilejach, pomimo 
niespełniania woli Bożej. Grzech Żydów polega na przekracza-
niu Prawa i czynieniu siebie sędziami pogan, przy jednoczes-
nym naśladowaniu ich grzesznych czynów. 

Ludzkość zostaje tu przedstawiona w sytuacji bez Chrystu-
sa, czy to w aspekcie historycznym, czyli przed Chrystusem, 
czy w aspekcie relacji, gdy człowiek nie uznaje i nie przyjmuje 
Go14. Jest to sytuacja, w której natura człowieka jest zepsuta 
przez grzech. Paweł podkreśla, że nikt własnymi siłami, z od-
wołania się do sumienia, czy też do spełniania Prawa, nie jest 

13 Por. A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. 
Pawła do Rzymian, s. 155 n.

14 Por. H. Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich 
listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, t. 1, s. 31.
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w stanie zasłużyć na usprawiedliwienie. Wszyscy ludzie podle-
gają grzechowi. W istocie bowiem grzech Żydów i grzech po-
gan to ten sam grzech polegający na pragnieniu zależenia od 
siebie, a nie od Boga15. 

Obie zatem grupy ludzkości, Żydzi i poganie, potrzebują 
usprawiedliwienia. Ciąży bowiem na nich gniew Boży, który 
obejmuje wszystkich czyniących zło, zarówno Żydów, jak i po-
gan. Jest to przejaw sprawiedliwości Bożej. Bóg nie daje pod 
tym względem nikomu przywilejów, stąd Paweł wskazuje na 
beznadziejność sytuacji ludzkości z powodu grzechu, który po-
lega na wykroczeniu przeciwko zasadom ujętym w Prawie, 
albo tym, które są zapisane w ludzkich sercach. Nadszedł jed-
nak czas położenia kresu grzechowi. Jezus Chrystus wysłużył 
zbawienie, które objawia się w łasce wiary w Ewangelię. Ratu-
nek z grzechowych zawikłań, które ciążą na ludzkości, otrzy-
muje ten, kto przyjmuje ofertę zbawczą, wysłużoną przez Jezu-
sa Chrystusa. 

STRESZCZENIE
Jak Paweł wykazuje konieczność usprawiedliwienia 

całej grzesznej ludzkości? – na podstawie Rz 1, 18-3, 20

W Rz 1, 18-3, 20 autor wykazuje konieczność usprawiedli-
wienia całej grzesznej ludzkości, zarówno pogan jak i Żydów. 
Nikt bowiem sam nie może zasłużyć na usprawiedliwienie. Pa-
weł ukazuje ludzi w sytuacji bez Chrystusa (sytuacja historycz-
na przed Chrystusem oraz sytuacja współczesna braku z Nim 
osobistej relacji). Przyczyną tej sytuacji jest grzech, który  

15 Por. G. Rafiński, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia (List św. 
Pawła do Rzymian), s. 314.
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zawsze w istocie polega na pragnieniu zależenia od siebie, 
a nie od Boga. Jednak zbawienie, które wysłużył Jezus Chry-
stus kładzie kres grzechowi. Ratunkiem dla człowieka, aby 
mógł wyrwać się z grzechowych zawikłań, pozostaje przyjęcie 
owej zbawczej oferty i wiara w Ewangelię Chrystusa. 

SUMMARY

In Rom 1:18-3:20 Paul the Apostle shows the situation of 
the sinful mankind, which deserves God’s wrath. He already 
states this as early as verse 1:18. It applies to all mankind. Paul 
the Apostle aims it to Gentiles and Jews alike. His goal is to 
show that they all sinned „ For we have already made the charge 
that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin” 
(Rom 3:9). Both Jews and Gentiles became consistent in recre-
ating Adam’s sin.

 Paul the Apostle proves his argument in Rom 1:18 by re-
calling facts. He first uses it to describe the situation of the 
Gentiles as idolators. Gentiles are naturally capable of experi-
encing God (verse 19) through “His creations” (verse 20), al-
though these capabilities were weakened by the original sin. 
God’s law, however, is inscribed in every human heart (2:12-
16). God’s giftes related to the ability to experience him have 
never been taken awal from mankind16 and thus mankind can-
not try to justify its guilt. God showed Himself clearly enough 
to mankind and so not recognizing God as the Creator is man-
kind’s fault (1:18-21:28). 

16 Por. A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. 
Pawła do Rzymian, s. 155 n.

dR hAb. dARiuSz AdAmCzyk



19

The situation of the Jews is slightly different, because they 
also posses the Right. Their privilege is also circumcision as 
a sign of receiving the Right and the covenant with God (Rom 
2:25). The essence of their sin is related to their aspiration to 
secure themselves a life basing on their privileges. Their mis-
take is their conviction of being safe, which results from being 
the chosen nation, and trusting in their privileges, despite not 
fulfilling God’s will. The sin of the Jews is abusing the Right 
and ma king themselves the judges of the Gentile when also 
committing the same sins as they did. 

Mankind is presented in a situation without Christ, wheth-
er historically or in relations, when Man does not acknowl-
edge and accept Him17. This is a situation in which human 
nature is corrupted by sin. Paul the Apostle stresses that no 
one deserves to justify himself on his own, without appealing 
to conscience, or fulfilling the Right. All humans are subject-
ed to sin. In fact the sin of the Jews and the sin of the Gentile 
is the same sin – the sin of wanting to be independent of 
God18. 

So both groups of humanity, the Jews and the Gentile, need 
justification. For they are burdened with God’s wrath, which 
will be sent on all those, who are evil, Jew and Gentile alike. 
This is a sign of God’s justice. God does not give anyone spe-
cial privileges in this respect, and that is why Paul the Apostle 
points at the hopelessness of this situation, which is the sin of 
going against the rules of the Right and those inscribed in hu-
man he hearts. For time has come to put an end to all sin. Jesus 

17 Por. H. Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich 
listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, t. 1, s. 31.

18 Por. G. Rafiński, Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia (List św. 
Pawła do Rzymian), s. 314.
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Christ merited for the salvation, which is manifests itself in the 
grace of faith in the Gospel. Rescue from the sinful entangle-
ments, which burden mankind will be given those, who accept 
the offer of salvation, merited by Jesus Christ. 
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List Judy jest świadectwem walki o czystość wiary i oby-
czajów. Głównym celem listu jest ustrzec wiarę wyznawców 
Chrystusa. W związku z tym autor przypomina o ich powoła-
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niu i przeznaczeniu, aby zachęcić do wierności wobec przeka-
zanej im wiary (w. 3). Zaistniało bowiem niebezpieczeństwo 
w postaci bezbożnych, którzy pojawili się w społeczności 
chrześcijańskiej: „Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś lu-
dzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, 
którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet 
wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa” (w. 4). Jak wynika z wersetu 3. owo „wypieranie się” jest 
nie tylko niemoralnym postępowaniem (por. Tt 1, 6), lecz ma 
związek z błędami chrystologicznymi1. 

Część polemiczna listu (Jud 5-23) ukazuje złe postępowanie 
błędnowierców (ww. 5-19) i ostrzeżenia przed bezbożnymi, jak 
również możliwość ustrzeżenia się od ich wpływów (ww. 20-
23). Są tu zawarte zachęty do życia moralnego. Autor wzmian-
kuje o grzechach, lecz trudno określić rodzaj napiętnowanych 
błędów powodujących niemoralność. Można jedynie stwierdzić, 
że błędnowiercy fałszywie interpretują wolność chrześcijańską, 
o której nauczał Paweł (por. Rz 7; Ga 3, 19 nn). Autor chce zare-
agować na groźną sytuację w gminie chrześcijańskiej (Jud 3.12). 
Ukazuje w tym celu biblijne przykłady kary Bożej stosowanej 
wobec bezbożnych (ww. 5-7.11). Wykorzystuje także literaturę 
apokryficzną, której wpływ można zauważyć w pięciokrotnym 
zastosowaniu przez autora pogardliwego słowa „oni to” w od-
niesieniu do złych ludzi (ww. 8.10.12.16.19). Końcowa doksolo-
gia ukazuje przymioty Boga, który wynagradza dobro (w. 24 n)2. 
W tej perspektywie warto zwrócić uwagę na ciągle aktualne 
przesłanie Listu Judy.

1 Por. R. Bartnicki, Walka z herezjami (List św. Judy), w: Wprowadzenie 
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia świętego Jana. Listy 
Powszechne. Apokalipsa, red. J. Frankowski, Warszawa 1992, s. 134 n.

2 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Po-
znań 1990, s. 471.

dR hAb. dARiuSz AdAmCzyk



23

2. Przykładowe kary ze Starego Testamentu wobec 
bezbożnych

Juda podaje przykłady stanowiące ostrzeżenie dla błędno-
wierców. W wersecie 5. ukazuje przykład zaczerpnięty z histo-
rii Izraela. Odnosi się on do wybawienia ludu Bożego z niewo-
li egipskiej. Wśród Izraelitów znaleźli się wówczas ci, którzy 
szemrali przeciwko Bogu. Bóg wyratował swój lud z Egiptu, 
lecz wytracił spośród niego niewiernych, którzy za swoją nie-
wiarę ponieśli słuszną karę (por. Lb 14, 26-35). Autor dokonu-
je reminiscencji tego wydarzenia ze Starego Testamentu i ad-
aptuje je do sytuacji adresatów listu. Heretycy wywodzą się 
z Kościoła, lecz spotka ich podobna kara. Tak, jak niegdyś na 
pustyni Bóg doprowadził do zguby tych, których uprzednio 
wybrał i opiekował się nimi, podobnie teraz zostaną ukarani 
błędnowiercy, którzy zostali uratowani z niewoli grzechu przez 
światło wiary, korzystali z Jego łask, a potem zaparli się Jezusa 
Chrystusa kierując się ponownie ku błędnym naukom3.

Następnie autor przytacza przykład upadku aniołów, które 
były stworzone jako duchy dobre i zamieszkiwały wyższe, nie-
bieskie regiony. Zostali jednak za swoje zuchwalstwo spętani 
wiekuistymi więzami i zatrzymani w ciemnościach na sąd osta-
teczny (Jud 6; por. 2 P 2, 4; Ap 6, 17; 16, 14). Upadek aniołów 
winien być ostrzeżeniem dla heretyków, stanowi bowiem zapo-
wiedź czekającej ich kary. W związku z tym Juda wskazuje 
również, że heretycy bluźnią „Chwałom” (Jud 8c) i zaraz wy-
jaśnia, że nawet archanioł Michał w walce z diabłem nie ośmie-
lił się osądzać bytów diabelskich, lecz pozostawił sąd Bogu: 

3 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp – Przekład z oryginału – 
Komentarz, Poznań 1959, s. 483 n; R. Bartnicki, Walka z herezjami (List św. 
Judy), s. 137; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz 
Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999, s. 588 n.
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„Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał 
się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnier-
czego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»” (w. 9). Bluź-
nierstwo „Chwałom”, które tu najprawdopodobniej oznaczają 
upadłych aniołów, wynika z niewiedzy heretyków: „Ci zaś 
temu bluźnią, czego nie znają” (w. 10a). Jest tu aluzja do gno-
styków, którzy rościli sobie pretensje do posiadania tajemnej 
wiedzy. Juda natomiast zarzuca im niewiedzę i pisze: „co zaś 
w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, 
to obracają ku własnemu zepsuciu” (w. 10b; por. 2 P 2, 12)4.

Jako kolejny przykład kary autor przywołuje zagładę Sodo-
my i Gomory: „jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie poło-
żone miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpu-
ście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że 
ponoszą karę wiecznego ognia” (Jud 7; por. Rdz 19, 4-25; Pwt 
29, 22; Oz 11, 8). W tradycji biblijnej jest to charakterystyczny 
przykład kary Bożej (Jr 23, 14; Ez 16, 48-50; Mt 10, 15; 11, 24; 
Rz 9, 29)5. Juda wskazuje, że przeciwnicy wiary popełniają po-
dobne grzechy, jak mieszkańcy tych miast, ponieważ „ciała 
plugawią” (Jud 8). Zarzuca im również inne przestępstwa, zna-
ne z historii Starego Testamentu: „Biada im, bo poszli drogą 
Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie 
Korego poginęli” (w. 11; por. 2 P 2, 15 n). Kain z zazdrości 
zamordował swego brata (Rdz 4, 1-16), król Moabu usiłował 
przekupić Balaama, aby ten prorokował przeciwko Izraelowi 
(por. Lb 22), Korach zbuntował się przeciwko przekazaniu 

4 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 487; R. Bartnicki, 
Walka z herezjami (List św. Judy), s. 135 n; J.H. Neyrey, List św. Judy, KKB, 
s. 1539.

5 Por. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. 
C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 574; M. Ro-
sik, Eschatologia, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 3: Listy Pawłowe, 
katolickie i List do Hebrajczyków, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 296.
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godności kapłańskiej Aaronowi i jego rodzinie (por. Lb 16). 
Błędnowiercy dopuszczają się podobnych grzechów. Stąd au-
tor nazywa ich „zakałami” (Jud 12). 

2. Ostrzeżenie przed błędnowiercami

Pomimo tych znanych ze Starego Testamentu przykładów 
kary Bożej, błędnowiercy grzeszą w podobny sposób, jak ci, któ-
rzy wówczas odwrócili się od Boga ściągając na siebie nieszczę-
ście. Juda nazywa ich „prorokami ze snów” (w. 8a). Jest to okre-
ślenie pogardliwe, odnoszone do fałszywych proroków (por. Pwt 
13, 1-6; Iz 56, 10; Jr 23, 27 nn). Nazywając w ten sposób fałszy-
wych nauczycieli, Juda jednocześnie określa wartość nauk, które 
oni głoszą. Nie pochodzą one z objawienia. Błędnowiercy opo-
wiadają to, co im samym wydaje się prawdziwe. Wiara zaś ma 
oparcie w objawieniu, które jest faktem historycznym6.

Juda ostrzegając wiernych wypowiada z głębokim zagnie-
waniem szereg urwanych zdań pod adresem heretyków, stosu-
jąc wyrażenia pogardliwe: „Ci właśnie na waszych agapach są 
zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie 
pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne 
nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione... rozhuka-
ne bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy za-
błąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki prze-
znaczone...” (Jud 12 n). Przypomina wspólne uczty (w. 12a; 
por. 2 P 2, 13; 1 Kor 11, 20-23), na których miały miejsce gorszące 

6 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 485 n; tenże, Teologia 
Nowego Testamentu, t. 3: Teologia Dziejów Apostolskich, listów katolickich 
i pism św. Jana ewangelisty, Lublin 1986, s. 39; R. Bartnicki, Walka z here-
zjami (List św. Judy), s. 135; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, 
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 589.
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zachowania błędnowierców. Juda zarzuca im rozpustę, którą 
praktykowali bez obaw (Jud 12a). Nie byli oni zatem godni 
zasiadania przy ucztach miłości. Nieco dalej autor podaje, że 
bezbożni „postępują według swoich żądz” (w. 16). Do tego 
grzechu odnosi się także określenie: „ciała plugawią”  
(w. 8), oraz „łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę”  
(w. 4). Gotowość Boga do przebaczania grzechów była dla he-
retyków okazją do seksualnego wyuzdania. Głosili oni praw-
dopodobnie, że wszystko jest dozwolone, ponieważ grzech cie-
lesny jest okazją do ukazania się wielkości łaski Bożej. 
Tymczasem łaska nie może być traktowana jako przyzwolenie 
dla grzesznego życia, ponieważ zobowiązuje ona do życia no-
wego, które odpowiada łasce (por. Rz 6, 15-23)7. 

Juda wskazuje, że błędnowiercy „samych siebie pasą”  
(w. 12b). Porównuje ich do złych pasterzy, którzy nie starają się 
o dobro swoich owiec, lecz o własną korzyść. Stosuje też wobec 
nich obraz „obłoków bez wody wiatrami unoszonych” (w. 12c), 
które nigdy nie przynoszą upragnionego deszczu. Podobnie ma 
się rzecz z nauczaniem błędnowierców, które nie przynosi żad-
nych korzyści. Juda dodaje, że owe obłoki są „wiatrami unoszo-
ne”, co obrazuje niestałość fałszywych nauczycieli, ich wichrzy-
cielstwo (por. 2 P 2, 17)8.

Autor stosuje też wobec nich inne porównanie do świata 
przyrody: „drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, 
wykorzenione” (w. 12d). Wyraża w ten sposób inny aspekt tej 
samej prawdy. Życie błędnowierców nie przynosi żadnych 
owoców ze względu na ich brak zjednoczenia z Bogiem (por. 
w. 1 J 3, 14). Błędnowiercy są jak drzewa „dwa razy uschłe”. 
Autor czyni tu aluzję do dwukrotnego umierania. Zerwanie 

7 Por. R. Bartnicki, Walka z herezjami (List św. Judy), s. 136; J.H. Ney-
rey, List św. Judy, s. 1540.

8 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 488.
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zjednoczenia z Bogiem oznacza śmierć. Błędnowiercy raz 
zmarli zrywając więź z Bogiem. Druga natomiast śmierć, to 
śmierć wieczna, którą zapowiada jeszcze dodatkowe określe-
nie użyte przez Judę: „wykorzenione” (w. 12d; por. 1 J 3, 14;  
5, 16 n; Jk 1, 15; 5, 20; 2 P 2, 18-22). Zastosowany przy tym 
czas przeszły wskazuje na to, że owo „wykorzenienie” z pew-
nością nastąpi. Juda nawiązuje tu do nauki Chrystusa, który 
wielokrotnie o tym wspominał (por. Mt 3, 10; 7, 19; 15, 13)9.

Następnie Juda porównuje błędnowierców do „rozhukanych 
bałwanów morskich wypluwających swoją hańbę” (Jud 13a). 
Jest to nawiązanie do tekstu z Iz 57, 20: „Bezbożni zaś są jak 
morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale 
wyrzucają muł i błoto”. Prorok zwraca uwagę, że tak jak mo-
rze, które gdy zostanie wzburzone, nie może się uspokoić, tak 
też bezbożni nie mają spokojnego sumienia. Juda zaś stosuje 
obraz burzy, podczas której morskie bałwany rozbijają się 
o skaliste brzegi zostawiając na nich tylko pianę. Błędnowiercy 
zaś rozbijają się o skałę, którą jest Jezus Chrystus pozostawia-
jąc po sobie tylko zgorszenie. Swoim postępowaniem zdradza-
ją swoje zepsucie moralne. Nie panują nad swoimi żądzami, 
które wiodą ich ku hańbie i zagładzie. W ostatnim porównaniu 
Juda określa ich jako „gwiazdy zabłąkane, dla których nieprze-
niknione ciemności na wieki przeznaczone” (Jud 13b). Jest tu 
zawarta aluzja do błędnych nauk, jakie głoszą fałszywi nauczy-
ciele. Oddalają się przez to od światła Bożego. To dla nich są 
przeznaczone na wieki „nieprzeniknione ciemności” (w. 13c)10.

9 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Prak-
tyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 590.

10 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 488 n; K. Romaniuk, 
A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny do Nowego Testamen-
tu, t. 2, s. 590; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu,  
s. 585; P. Reymond, List św. Judy Apostoła, w: Międzynarodowy komentarz 
do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski,  Warszawa 2000, s. 1674.
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Podsumowanie

Juda podkreśla, że Bóg dokona sądu i wymierzy karę dla bez-
bożnych. Sąd i kara będą się odnosić zarówno do czynów, jak 
i do słów (Jud 15). Jest tu jednocześnie zawarte ostrzeżenie dla 
wiernych, aby nie popełniali błędów bezbożnych, o których au-
tor pisze: „Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego 
losu, choć postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa 
wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby” (Jud 16). Głoszo-
ne przez błędnowierców „słowa wyniosłe” nie dotyczą pochwa-
ły siebie czy swej nauki, lecz stanowią zarzuty przeciwko Bożej 
Opatrzności. Narzekają na swój los, a winę za to przypisują 
Bogu, chociaż postępują według własnych pożądliwości11.

Autor kilkakrotnie stawia heretykom zarzut nadużyć seksual-
nych (Jud 4.8.12.16). Występki seksualne sprowadzają na czło-
wieka karę wiecznego odrzucenia. Juda zarzuca im również 
chciwość (w. 12), narzekanie bez powodu, szukanie protekcji 
u ludzi zamożnych (w. 16). Przypisuje im występki mieszkań-
ców Sodomy i Gomory (w. 7 n). Byli oni zatem libertynami (por. 
Rz 6, 1.15; 1 Kor 6, 12; Flp 3, 17; Ap 2, 2.6). Taka ich postawa 
mogła wynikać z przekonania o posiadaniu wyższej wiedzy, któ-
rą uznawali za ważniejszą od przykazań, lub z przekonania, że 
posiadanie Ducha pozwala na popełnianie grzechów12.

Autor poucza o karze Bożej wobec bezbożnych (Jud 6.15 n), ale 
i o miłości Boga Ojca wobec adresatów (ww. 1.21) oraz o wezwa-
niu ich do zbawienia, do łaski (w. 3 n), czyli do życia wiecznego 
i do chwały, którą On posiada (ww. 21.24 n). O Jezusie autor pisze, 
że jest On Władcą i Panem (w. 4), odkupił ludzkość (w. 25) i okaże 
miłosierdzie wobec chrześcijan (w. 21), ponieważ oni są dla Niego 
zachowani (w. 1). Duch Święty natomiast jest gwarantem stałości 

11 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp…, s. 491.
12 Por. R. Bartnicki, Walka z herezjami (List św. Judy), s. 136.
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wiary (w. 20). Bez Niego człowiek staje się „cielesny”, tak jak bez-
bożni (w. 19). Wierni powinni starać się o wiarę jako o dobro nie-
zbywalne, które zostało im przekazane (w. 3). Podstawowym 
przedmiotem wiary jest Jezus Chrystus jako jedyny Pan (w. 4). 
Chcąc zachować wiarę i nie utracić jej należy stronić od bezboż-
nych (w. 23). Wyrażając niebezpieczeństwo ze strony błędnowier-
ców, których nauki mogą przyczynić się do utraty wiary wyznaw-
ców Chrystusa, Juda napomina, aby strzec się głoszonych przez 
nich nauk13. 

Autor przypomina jednak, że postępowanie błędnowierców 
było zapowiedziane przez Apostołów: „Wy zaś, umiłowani, 
przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez 
Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do 
was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą 
postępowali według własnych pożądliwości” (Jud 17 n). Na-
stępnie zaś upomina wiernych, aby trwali w wierze, modlili się 
i byli czujni oczekując Bożego miłosierdzia: „Wy zaś, umiło-
wani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświęt-
szej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej 
strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu” (Jud 20 n). 
Wskazuje w ten sposób, że życie zgodne z wolą Bożą prowadzi 
do wiecznej szczęśliwości. 

STRESZCZENIE
Ostrzeżenie wyznawców Chrystusa w perspektywie 
kary dla bezbożnych na podstawie Listu Judy

List Judy stanowi przypomnienie dla chrześcijan o powoła-
niu i przeznaczeniu do życia wiecznego. W tej perspektywie 

13 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, s. 471.
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autor zachęca do wierności wobec przekazanej wiary. Ostrzega 
przed bezbożnymi ukazując ich złe postępowanie. Bezbożni 
grzeszą podobnie jak ci, których za grzeszne postępowanie do-
tykały kary opisane w Starym Testamencie. Chcąc zachować 
wiarę i osiągnąć zbawienie autor poleca stronić od bezbożnych 
i strzec się głoszonych przez nich nauk. Niebezpieczeństwo 
dotyczy utraty wiary, co jest związane z konsekwencjami w po-
staci czynów, tylko życie zgodne z wolą Bożą prowadzi do 
wiecznego szczęścia.
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W ogłoszonym Roku Wiary obchodzimy dwie rocznice, któ-
re dla Kościoła katolickiego stanowiły i wciąż stanowią niezwy-
kle ważne wyzwanie. Jedna z nich jest związana z początkiem  
II Soboru Watykańskiego a druga z ogłoszeniem Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Jan Paweł II w 1992 roku oficjalnie ogło-
sił światu, że mamy nowy Katechizm Kościoła Katolickiego. 

W 20. rocznicę tego podniosłego aktu, warto przypomnieć 
sobie znaczenie a może nawet o istnieniu Katechizmu Kościoła 
Katolickiego i odpowiedzenie sobie na pytanie na ile faktycznie 

kS. RySzARd CzekAlSki *
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UKSW, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych 
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oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauki religii przy Ko-
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Ministerstwa Edukacji Narodowej, członek Stowarzyszenia Katechetyków 
Polskich oraz European Forum for Religious Education in Schools (Eu-
FRES).
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wykorzystujemy Katechizm Kościoła Katolickiego w pracy 
duszpastersko-katechetycznej? Na ile uzmysławiamy sobie, że 
jest on księgą wiary i księgą zasad życia Ludu Bożego?

Poszukując odpowiedzi na te, i inne pytania, podzieliłem ni-
niejszą refleksję na cztery zasadnicze punkty: 1) Powtórne 
uświadomienie sobie znaczenia Katechizmu Kościoła Katoli-
ckiego; 2) Aktualny stan wiary i wiedzy religijnej katechizowa-
nych; 3) Katechetyczny związek fides et ratio; 4) Adaptacje 
Katechizmu Kościoła Katolickiego w Kościele w Polsce.

2. Powtórne uświadomienie sobie znaczenia 
Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Jan Paweł II, w jednym ze swoich przemówień powiedział, 
że Katechizm Kościoła Katolickiego jest darem dla wszystkich 
ludzi. Ogłoszenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego 
zaliczał nie tylko „do najdonioślejszych wydarzeń najnowszej 
historii Kościoła”1, ale również za jedno z najważniejszych 
wydarzeń swego pontyfikatu. 

Oficjalne ogłaszanie, promulgowanego urzędowo przez pa-
pieża, katechizmu Kościoła powszechnego nie należy przecież 
do zbyt częstych wydarzeń. Trzeba choćby uzmysłowić sobie 
fakt, że na przestrzeni ponad 2 tysięcy lat ogłoszono jedynie 
dwa razy takiej rangi katechizmy. Pierwszy po Soborze Try-
denckim w 1566 roku i drugi to ten z 1992 roku, którego właś-
nie 20. rocznicę ogłoszenia obchodzimy. Podobnie, jak Kate-
chizm Rzymski, który często był i jest nazywany Katechizmem 
Soboru Trydenckiego, tak obecny Katechizm Kościoła Katoli-

1 Jan Paweł II, Nowy Katechizm darem dla wszystkich. Przemówienie 
Ojca Świętego wygłoszone 7 grudnia w Sali Królewskiej, „L’Osservatore 
Romano”, wydanie polskie, 14 (1993) 2, s. 7.
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ckiego jest niejednokrotnie określany jako Katechizm Soboru 
Watykańskiego II2.

Wypowiedź więc Jana Pawła II podkreślająca rangę Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego jest jak najbardziej uzasadniona. 
Można jednak odnieść wrażenie, że nie zawsze mieliśmy 
i mamy świadomość wagi tego czym Katechizm był i wciąż 
jest dla Kościoła.

Dziesięć lat temu, a więc w dziesiątą rocznicę promulgacji 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, na międzynarodowym 
kongresie katechetycznym w Rzymie, kard. J. Ratzinger3 pod-
kreślił z wielką mocą znaczenie Katechizmu. Stwierdził, że 
ogłoszenie Katechizmu Kościoła Katolickiego było wydarze-
niem o bardzo doniosłym znaczeniu w życiu Kościoła posobo-
rowego. Ogłoszenie to było dojrzałą i przemyślaną odpowie-
dzią na oczekiwania, wysuwane przez Kościoły lokalne 
w wielu częściach globu ziemskiego. 

Fundamentalną racją uzasadniającą przygotowanie i wyda-
nie Katechizmu Kościoła Katolickiego było to, że w duszpa-
sterskiej odnowie życia Kościoła po Soborze Watykańskim II, 
mimo podejmowania wielu cennych inicjatyw, zabrakło wizji 
całości. Pojawiały się pytania, co po tym przełomowym wyda-
rzeniu, jakim był Sobór, posiada jeszcze jakąś wartość. Wielu 
duszpasterzy i wiernych oczekiwało jakiegoś nowego tekstu, 
w którym by została w sposób jasny ukazana synteza katolickiej 

2 Jan Paweł II w przemówieniu na zakończenie międzynarodowego 
kongresu katechetycznego w Rzymie w 2002 roku nazwał go Katechizmem 
Vaticanum II. Zob. R. Murawski, Międzynarodowy Kongres Katechetyczny 
w Rzymie, „Katecheta” 47 (2003) 1, s. 57.

3 Kard. J. Ratzinger przewodniczył specjalnej Komisji powołanej 
w 1986 roku przez Jana Pawła II, złożonej z dwunastu kardynałów i bisku-
pów, która przygotowała projekt Katechizmu, a następnie czuwała nad pro-
cesem jego powstania. Należał do niej również abp Jerzy Stroba.

Księga wiary i wiedzy. w 20. roczNicę KatechizMu Kościoła KatolicKiego
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doktryny wypracowanej przez Sobór Watykański II4. I w rze-
czy samej, Katechizm Kościoła Katolickiego jest bez wątpie- 
nia syntezą doktryny chrześcijańskiej, kopalnią wiedzy biblij-
nej, dogmatycznej, fundamentalnej, moralnej, liturgicznej, ka-
techetycznej, ascetycznej, historycznej. Należy z mocą też 
podkreślać i uświadamiać sobie na nowo, że jest to synteza ofi-
cjalnego Magisterium Kościoła, który autorytatywnie, w pre-
cyzyjnej formie, na sposób organicznej syntezy5 przedstawia, 
jak zapisano w nr. 11 Katechizmu, istotne i podstawowe „treści 
nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moral-
ność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji 
Kościoła”6. Katechizm Kościoła Katolickiego jest oficjalną wy-
kładnią Kościoła katolickiego, i jej trzymać się trzeba, i z niej 
należy czerpać siły do nawracania, pogłębiania wiary i życia 
według zasad określonych w Katechizmie. 

Katechizm Kościoła Katolickiego jest jednakże przeznaczo-
ny głównie, jak czytamy we Wstępie „przede wszystkim dla 
odpowiedzialnych za katechezę: na pierwszym miejscu dla bi-
skupów jako nauczycieli wiary i pasterzy Kościoła. (…) Przez 
biskupów jest adresowany do redaktorów katechizmów, do ka-
płanów i katechetów. Będzie także pożyteczną lekturą dla 
wszystkich innych wiernych chrześcijan”7. 

Jan Paweł II w Konstytucji Fidei depositum, promulgującej 
tekst Katechizmu, powiedział, że zostaje on „ofiarowany 
wszystkim wiernym, którzy pragną głębiej poznać niewyczer-
pane bogactwa zbawienia” oraz „każdemu człowiekowi (…) 

4 Zob. J. Ratzinger, Aktualność doktrynalna Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 24 (2003) 3, s. 48; por. 
także R. Murawski, Międzynarodowy Kongres Katechetyczny w Rzymie, „Ka-
techeta” 47 (2003) 1, s. 51. 

5 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997, nr 122.
6 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1992, nr 11 (odtąd: KKK).
7 Tamże, nr 12.
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pragnącemu poznać wiarę Kościoła katolickiego”8. Jednocześ-
nie Ojciec Święty wskazał na trzy podstawowe funkcje, jakie 
Katechizm powinien pełnić w życiu współczesnego Kościoła: 
1) należy go uznać za „pożyteczne i właściwe narzędzie służą-

ce komunii eklezjalnej”, a więc Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego pragnie podtrzymywać i ożywiać więź jedności 
w wyznawaniu tej samej wiary; 

2) ma być „pewną normą nauczania wiary”, to znaczy stano-
wić „pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu 
nauki katolickiej”, zarówno dla katechezy, jak i innych form 
posługi słowa; 

3) ma służyć za punkt odniesienia i jako tekst wzorcowy dla 
katechizmów lokalnych opracowywanych w różnych kra-
jach. „Nowy Katechizm nie ma zastąpić katechizmów opra-
cowanych w różnych miejscach (…). Powinien raczej stać 
się zachętą i pomocą do opracowania nowych katechizmów 
lokalnych, przystosowanych do różnorakich środowisk 
i kultur”9.
Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Katechizm jest 

szczególnym darem dla Kościoła: dla Kościoła dzisiaj i dla 
Kościoła zwróconego ku przyszłości. Jest darem dla wszyst-
kich. Jak podkreślił papież „Wobec tego tekstu nikt nie powi-
nien czuć się wyobcowany, wyłączony, daleki”. Trudno dzisiaj 
przewidzieć, kontynuował papież, jaką rolę odegra ten nowy 
Katechizm w życiu Kościoła. „Na pewno jednak dzięki łasce 
Bożej oraz dobrej woli pasterzy i wiernych będzie mógł stać 
się skutecznym narzędziem dalszego pogłębiania wiedzy i za-
owocuje autentyczną odnową duchową i moralną”10. 

8 Konstytucja Fidei depositum, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, 
dz. cyt., s. 8.

9 Tamże, s. 8-9.
10  Jan Paweł II, Nowy Katechizm darem dla wszystkich, art. cyt., s. 8-9.
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Czy tak się stało? Minęło 20 lat. Czy Katechizm stał się sku-
tecznym narzędziem pogłębiania wiary i wiedzy religijnej oraz 
zaowocował autentyczną odnową duchową i moralną? Myślę, 
że to jest pytanie, które absolutnie domaga się odpowiedzi, py-
tanie na które szczególnie powinni poszukiwać odpowiedzi ci, 
którzy byli i są odpowiedzialni za duszpasterstwo i katechezę. 
Odpowiedź na to pytanie jest z pewnością bardzo złożona. 
Wiąże się ona poniekąd także z naszą skutecznością przekazu 
wiary i wiedzy religijnej. 

2. Aktualny stan wiary i wiedzy religijnej 
katechizowanych

Pytanie o skuteczność ewangelizacji, duszpasterstwa i kate-
chizacji jest ważnym pytaniem. Oczywiście, że trzeba z mocą 
podkreślić, że nie wszystko tylko od ewangelizatorów, duszpa-
sterzy i katechetów zależy. Czasy w jakich przyszło przekazy-
wać wiarę, zasady moralne i wiedzę religijną nie są czasami 
sprzyjającymi dla tych, którzy podejmują się dzieła ewangeli-
zacji, duszpasterstwa i katechizacji współczesnego świata. Po-
nadto, jak wiemy, działalność ewangelizacyjna, duszpasterska 
i katechetyczna jest zawieszona poniekąd pomiędzy „niebem 
a ziemią” i jako zwykli śmiertelnicy, nie ogarniamy niejedno-
krotnie całości rzeczywistości zbawczej. Jesteśmy jedynie na-
rzędziami w rękach Tego, który nas powołał i posłał. Należy 
też natychmiast dopowiedzieć, że Chrystus przecież nie obie-
cywał powołanym, że będzie im łatwo, co więcej twierdził, że 
mają być znakami sprzeciwu i że niekoniecznie będą ich inni 
kochać i ułatwiać podejmowaną różnoraką działalność. Pomi-
mo jednakże różnego typu trudności kapłani, katecheci, siostry 
zakonne, katecheci świeccy podejmują działalność ewangeli-
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zatorską, duszpasterską i katechetyczną. Oprócz działalności 
w sferze religijnej, co niejako wynika z ich profesji, wiele do-
bra dokonują także w szeroko pojętym obszarze wychowaw-
czym, społecznym, charytatywnym. 

Konstatując, można więc powiedzieć, że czynimy wiele do-
brego (może nie wszyscy, ale zdecydowana większość) dla 
tych, których ewangelizujemy i katechizujemy, spalamy się 
czasem szybciej niż powinniśmy, to musimy jednakże stawiać 
sobie także pytania o efektywność naszej działalności. Jak to 
jest? Pytamy i pytajmy siebie, jak to jest, że przy tak dużym 
zaangażowaniu osobowym, organizacyjnym efekty są nieraz 
niewspółmierne do tegoż zaangażowania. Wiara i wiedza na-
szych katechizowanych pozostawia wciąż wiele do życzenia. 

Niejednokrotnie sama, jak stwierdza bp Roman Marcin-
kowski, „codzienność dostarcza nam niemało niepokojących 
faktów o bardzo słabej wiedzy religijnej wielu katolików. Wy-
starczy popatrzeć na telewizyjne teleturnieje. Czyż nie czuje-
my się zawstydzeni, gdy jego uczestnicy nie potrafią dość czę-
sto odpowiedzieć na elementarne pytania dotyczące Chrystusa, 
Pisma Świętego, historii Kościoła? Te pytania okazują się za 
trudne dla ludzi, którzy imponują niemałą wiedzą ogólną. Je-
stem przeświadczony, że zdecydowana większość z nich to ka-
tolicy, którzy na etapie szkoły podstawowej i średniej uczęsz-
czali na katechezę, i na tym niestety poprzestali”11.

Gdy spotykamy młodych ludzi, którzy przeszli cały proces 
edukacyjny wraz z nauką religii w szkole, czyli 6 lat szkoły 
podstawowej, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, i okazuje się, że 
nic albo prawie nic nie wiedzą na temat religii, w której zostali 
ochrzczeni.

11 Zob. R. Marcinkowski, Dlaczego katechizm?, w: Katechizm Płocki. 
Część I. Wyznanie wiary, Płock 2008, s. 17-18.
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Zapewne jest to szersze zagadnienie, bo i z wielu innych 
przedmiotów nauczanych w szkole, może być podobnie, ale 
czy to powinno, jako duszpasterzy i katechetów, nas uspaka-
jać? To jest pytanie ważne, duszpastersko i katechetycznie, nad 
którym czas zacząć się zastanawiać w rożnych kręgach ekle-
zjalnych, poczynając od najwyższych, bo nie eklezjalne kręgi 
od dawna tym problemem zajmują się. Ponadto widzimy jakie 
procesy nastąpiły w innych krajach europejskich. Jeśli ktoś są-
dzi, że nas Polaków te procesy ominą, to chyba jest w błędzie. 
Podam tylko jeden przykład z Francji. W 1962 roku Francja 
była krajem jeszcze zdecydowanie katolickim – jak przypomi-
na La Croix. Co trzeci Francuz w każdą niedzielę chodził do 
kościoła. Dziś praktykujących, w szerokim tego słowa znacze-
niu, jest zaledwie 6 procent mieszkańców Francji. Natomiast 
grono tych, którzy do kościoła nie chodzą w ogóle, zwiększyła 
się z 32 do 66 procent. Jednakże statystyki pogarszają się wraz 
z wiekiem. Wśród młodych ludzi poniżej 35. roku życia 
ochrzczeni w Kościele katolickim stanowią już tylko 2/3 społe-
czeństwa. Co więcej, co czwarty z katolików deklaruje, że nie 
ochrzcił bądź nie ochrzci swych dzieci. Przed 50. laty deklaro-
wało to jedynie 4 procent katolików12.

Czy nam Polakom to grozi? Wykluczyć się tego z pewnoś-
cią nie da!

Wydaje się, że jak pisze abp Stanisław Wielgus, „Jednym 
z powodów niewiary w Boga wielu współczesnych ludzi jest 
to, że Go nie znają, że nigdy nie zatroszczyli się o to, by Go 
poznać, by swoim umysłem zbliżyć się do Niego. Nie bez po-
wodu Ojciec Święty wśród przyczyn współczesnej niewiary, 
agnostycyzmu i fałszywych wyobrażeń o Bogu wymienia reli-
gijną ignorancję. Jest wielu chrześcijan, których wiedza religij-
na jest znikoma, nierozwinięta albo obarczona błędami. Przy-

12 http://nowy.ekai.pl/szuflada/protected/183442/.
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gnębiającym wprost faktem jest to, że wielu chrześcijan, także 
tych, którzy uczęszczali na lekcje religii, którzy przeszli przy-
gotowanie przed bierzmowaniem, nic nie wie o podstawowych 
zasadach swojej wiary. Jest wielu chrześcijan, nawet o wy-
kształceniu uniwersyteckim, o wybitnej wiedzy świeckiej i wy-
sokiej kulturze humanistycznej, którzy nie posiadają żadnej 
prawie kultury religijnej. Niektórzy z nich – mimo rzetelnego 
wykształcenia świeckiego – pozostali ze swoją wiedzą religij-
ną na poziomie resztek swoich wiadomości religijnych, nieza-
pomnianych jeszcze z czasów dziecięcych i odpowiadających 
tylko świadomości dziecka, a nie dojrzałego, wykształconego 
człowieka. Rozwijając swoją wiedzę o świecie nigdy nie za-
troszczyli się o to, by poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę 
o Bogu, która jest także ogromnie rozległa i wnikliwa. A mogli, 
i jako chrześcijanie powinni to uczynić, przez studium nad Ka-
techizmem Kościoła Katolickiego, przez lekturę książek i cza-
sopism religijnych, przez słuchanie konferencji teologiczno-
-filozoficznych, systematyczny udział w rekolekcjach i na 
wiele innych sposobów. Nic dziwnego, że takie osoby przeży-
wają niekiedy kryzys wiary, której niestety nie znają lub którą 
znają bardzo powierzchownie. Nic dziwnego, że nie potrafią 
bronić swoich przekonań religijnych; bowiem w konfrontacji 
z wielką wiedzą świecką ich nierozwinięta, szczątkowa i nie-
kiedy dziecinna wiedza o Bogu wydaje się im naiwna i niero-
zumna. Nic dziwnego, że nie potrafią wytłumaczyć problemów 
religijnych swoim dzieciom. Nic dziwnego, że łatwo przyjmu-
ją fałszywy pluralizm religijny, który stawia znak równania 
między wszystkimi religiami, który głosi, że wszystkie religie 
są tyle samo warte, że można pewne prawdy wiary przyjmo-
wać, a inne odrzucać, że można w nich grzebać jak na ladzie 
w supermarkecie, wybierając to, co się komu podoba, nie zwra-
cając przy tym uwagi na to, że wszystkie głoszone przez Kościół 

Księga wiary i wiedzy. w 20. roczNicę KatechizMu Kościoła KatolicKiego



40

prawdy objawił sam Bóg, a człowiek nie ma prawa Go po- 
prawiać”13.

3. Katechetyczny związek fides et ratio 

Z powyższej refleksji nasuwa się wniosek, że musimy częś-
ciej wracać do uzmysłowienia sobie, że fides et ratio idzie 
w parze. To swego rodzaju „nierozerwalne małżeństwo”. To 
jedność warunkująca wzajemne relacje. Jan Paweł II przypo-
minał nam to wielokrotnie, choćby w tym powtarzanym i zna-
nym powszechnie zdaniu, że wiara i rozum, to dwa skrzydła 
i tylko tak można wznieść się do góry, wznieść się do nieba. Na 
jednym skrzydle się nie leci. Jak patrzymy na ostatnie dziesię-
ciolecia, niestety chyba czasem próbowano tak czynić, próbo-
wano lecieć na jednym skrzydle. Potwierdzeniem tego jest 
choćby fakt, że zaistniał nowy Katechizm Kościoła Katolickie-
go, nowa wykładnia, nowa synteza wiary i wiedzy, który jest 
niezbędnym narzędziem do realizacji celu, gdzie fides et ratio, 
występują wspólnie, jak „nierozłączne bliźnięta”14.

Gdy mówimy o słabościach naszych wiernych w obszarze 
ich wiedzy religijnej, to trzeba też zastanowić się, jak wygląda 
nasze duszpasterstwo i nauczanie katechizmowe. Przez wieki 
obowiązywał katechizm, syntetyczny przekaz treści religij-
nych, który stanowił pewne minimum religijne dla człowieka. 
Dzisiaj ulegliśmy rodzicom, dzieciom, prądom wychowaw-
czym, nowym ujęciom naukowym, w tym teologicznym i kate-
chetycznym, że to nie należy stresować dzieci, nie można obar-

13 S. Wielgus, List pasterski na Wielki Post 2005 r. Chrześcijanin wo-
bec odwiecznego kusiciela, w: www.duszpasterstwo.plock.opoka.org.pl

14 Zob. R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z kate-
chetyki fundamentalnej, Płock 2006, s. 301-307.
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czać ich pamięci pytaniami i odpowiedziami, definicjami. 
Dzisiaj, na ogół też nie ma odpowiedniego wykładu wiary dla 
dorosłych. Kiedyś były tzw. np. kazania katechizmowe. Dziś 
mają być homilie. Nie twierdzę, że mamy wracać do kazań ka-
techizmowych, ale przecież jedno drugiego nie wyklucza. 
Może dla chętnych wiernych można organizować spotkania 
gdzie będziemy przekazywać i wiedzę i wiarę. 

Z powyższego problemu zdawano sobie dobrze sprawę 
w momencie promulgacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Mówił o tym Jan Paweł II, ale także kard. J. Ratzinger. Wiel-
kim echem odbiło się przemówienie kardynała wygłoszone 
w katedrze Notre Dame w Paryżu w dniu 15 stycznia 1983 
roku. Powiedział on wtedy, że pierwszym i poważnym błędem 
było usunięcie katechizmu i stwierdzenie nieaktualności rodza-
ju literackiego katechizmu15. 

W podobnym duchu, wypowiedział się kard. Donald Wuerl, 
Metropolita Waszyngtonu, uczestnik odbywającego się, jesie-
nią 2012 roku, w Rzymie Synodu o nowej ewangelizacji. Pod-
czas synodu pełnił on funkcję relatora generalnego zgromadze-
nia synodalnego. Stwierdził on, że kryzys współczesnego 
Kościoła w świecie zachodnim wynika z zaniedbań na polu 
katechizacji i katolickiej edukacji. W Stanach Zjednoczonych 
straciliśmy w ten sposób dwa pokolenia katolików – uważa 
Metropolita. Zaznaczył on też, że Kościół już przed 20 laty 
właściwie zareagował na ten kryzys, ogłaszając Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Dzięki temu w Stanach Zjednoczonych 
udało się już odrodzić katechizację. Problemem pozostają koś-
cielne uniwersytety i katolicy teolodzy, którzy nie respektują 
nauczania Kościoła ani katolickiej tożsamości swych instytucji. 

15 J. Ratzinger, Przekazywanie i źródła wiary, w: Powstanie i znaczenie 
Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II 
i kardynała Josepha Ratzingera, Poznań 1997, s. 68.
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Na tym polu pozostało jeszcze wiele do zrobienia – przyznaje 
metropolita Waszyngtonu. W tej sprawie wystosował on też 
ostatnio list do 74 seminarzystów swej diecezji, przestrzegając 
ich przed teologami, którzy choć uważają się za katolickich, 
głoszą nauki sprzeczne z Magisterium Kościoła. „W razie ja-
kichkolwiek wątpliwości sięgajcie do Katechizmu” – radził 
swym seminarzystom kard. z Waszyngtonu16.

Katechizm Kościoła Katolickiego, od jego promulgacji, 
miał być tym ważnym elementem w katechizacji, w której 
istotną rolę odgrywają fides i ratio. Wielokrotnie o tym mówił 
i Jan Paweł II i Benedykt XVI. 

Wiara, jak stwierdzał Jan Paweł II w Encyklice Fides et ra-
tio, domaga się, „aby jej przedmiot został poznany przy pomo-
cy rozumu; rozum, osiągając szczyt swoich poszukiwań, uzna-
je, jak konieczne jest to, co ukazuje mu wiara”17. Papież, 
opisując relacje między wiarą i rozumem, wskazywał na ich 
jedność i konieczność wzajemnego uzupełniania się. Jest to ko-
nieczne dlatego, że ilekroć rozum pozbawiony będzie wsparcia 
ze strony Objawienia, podążał on będzie bocznymi drogami, na 
których istnieje ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. 
Wiara natomiast, jeśli nie zostanie oparta na rozumie, skupiać 
się będzie wyłącznie na uczuciach i przeżyciach, co stworzyć 
może zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. 
„Złudne jest mniemanie, kontynuował papież, że wiara może 
silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas 
narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać 
sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, 

16 www.nowy.ekai.pl/szuflada/protected/183442/ln3mazp5ggwvew3y/
17 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a ro-

zumem, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom II, Kraków 1996,  
nr 42.
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gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu 
bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu”18. 

W podobnym duchu wypowiedział się Benedykt XVI na au-
diencji generalnej w dniu 21 listopada 2012 roku. Ojciec Świę-
ty wygłosił katechezę, w której wskazywał na zachodzące za-
leżności, o których mówimy. Papież powiedział m.in. „Poznanie 
Boga jest doświadczeniem wiary i domaga się równocześnie 
podjęcia drogi intelektualnej i moralnej, gdyż głęboko porusze-
ni obecnością w nas Ducha Jezusa, możemy przezwyciężyć 
perspektywy naszego egoizmu i otwieramy się na prawdziwe 
wartości życia. Mówiąc o racjonalności wiary Ojciec Święty 
zauważył, że tradycja katolicka od samego początku odrzucała 
fideizm – to znaczy chęć wierzenia wbrew rozumowi. Bóg nie 
jest bowiem absurdalny, ale jest tajemnicą, pełną sensu, znacze-
nia i prawdy. Równocześnie Bóg swoją łaską oświeca rozum, 
otwiera mu nowe niezmierzone i nieskończone horyzonty. „Stąd 
wiara jest bodźcem do poszukiwania zawsze, nieustannie, do 
niepokoju w niewyczerpanym odkrywaniu prawdy i rzeczywi-
stości. Fałszywe jest uprzedzenie pewnych współczesnych my-
ślicieli, według których rozum ludzki byłby blokowany dogma-
tami wiary” – stwierdził papież19.

Reasumując dotychczasową refleksję trzeba stwierdzić, że 
od lat najwyżsi przedstawiciele Kościoła katolickiego widzą 
problem, skoro do niego wciąż się odwołują i przekonują, że te 
dwa obszary bez siebie nie istnieją, że się nie wykluczają 
a przeciwnie wspierają. Każde odstępstwo od takiego ujęcia 
zwykle dobrze się nie kończy, co więcej doprowadza do różne-
go typu kryzysów religijnych. 

18 Tamże, nr 48. 
19 www.nowy.ekai.pl/szuflada/protected/183442/

ln3mazp5ggwvew3y/#IDA3XBTE
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Dlatego też zdawano sobie sprawę, że bez nowego Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, będzie trudno osiągnąć zamierzo-
ne cele religijne i ukazywać wspomniane zależności pomiędzy 
ratio i fides, szczególnie w obszarze ewangelizacji, duszpa-
stertwa i katechizacji. 

Oczywiście, że mówiąc o Katechizmie Kościoła Katolickie-
go i wiedząc dla kogo jest on przeznaczony dobrze wiemy, że 
raczej nie stanie się on „lekturą do poduszki” dla naszych wier-
nych, ani chyba dla ewangelizatorów, duszpasterzy i kateche-
tów. Dlatego też już wtedy, jak wspomniałem, zachęcano Koś-
cioły partykularne, do tworzenia, na bazie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, katechizmów lokalnych. 

4. Adaptacje Katechizmu Kościoła Katolickiego 
w Kościele w Polsce

Episkopat Polski w Liście Biskupów Polskich z okazji prze-
kazania Katechizmu Kościoła Katolickiego (22 lutego 1995 
roku) napisał zamienne zdanie: „Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego jest darem danym nam przez Kościół, którego nie wol-
no zakopać. Trzeba z niego korzystać, czerpiąc zeń prawdę 
Bożą”. Biskupi jednocześnie zapowiedzieli, że „na jego pod-
stawie zostaną (…) opracowane katechizmy dla dzieci, dla do-
rastającej młodzieży, dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 
oraz katechizm dla dorosłych, a w następnym etapie pomoce 
dla katechetów i rodziców”. 

Od tej wypowiedzi minęło już prawie dwadzieścia lat. Po-
stawmy sobie więc pytanie: Czy Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego w Polsce został „zakopany”, czy zapomnieliśmy o nim? 
Trzeba powiedzieć, że raczej - na szczęście - nie. W tym czasie 
pojawiły się różne inicjatywy, zarówno w skali diecezjalnej, 
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jak i ogólnopolskiej, stawiające sobie za cel zaadaptowanie 
tego Katechizmu do potrzeb duszpasterskich i katechetycznych 
Kościoła w Polsce20. Katechizm Kościoła Katolickiego stał się 
przede wszystkim punktem odniesienia przy opracowywaniu 
podręczników katechetycznych, tak do nauczania religijnego 
w szkole, jak i w parafii21. Autorzy w podręcznikach tych stara-
ją się realizować nie tylko cele i zadania wytyczone im przez 
programy nauczania religii, ale także nawiązują, w mniejszym 
lub większym stopniu, do Katechizmu Kościoła Katolickiego 

20 Zob. J. Charytański, Niektóre wskazania wychowawcze Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, Warszawa 1997; J. Charytański, Rzeczywistość mi-
łości w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Kraków 1998; J. Charytański, 
Katecheza o Duchu Świętym według Katechizmu kościoła Katolickiego, 
Warszawa 1999; J. Charytański, A. Spławski (red.), Katechizm dla doro-
słych. Polska Adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana na 
zlecenie i zatwierdzona przez Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania 
Katolickiego, Kraków 1999; J. Charytański, Cz. M. Sondej, Kim jestem 
jako człowiek i chrześcijanin. Rozważania w oparciu o Katechizm Kościoła 
Katolickiego, Kraków 2006; Marek Z. (red.), Taka jest wiara Kościoła. Ka-
techizm dla dorosłych, Kraków 2009; Dymkowski Z., Wzory osobowe Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Płock-Lublin 
1999; J. Królikowski, Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katoli-
ckiego, Poznań 1996; S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza 
dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 
1999; I. Wrzesiński, Refleksje teologiczne nad Katechizmem Kościoła Kato-
lickiego, Ciechanów 1999; T. Panuś (red.), W co Kościół wierzy i z czego 
żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
Kraków 2004.

21 Zob. aktualne programy i podręczniki do nauczania religii zatwier-
dzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski w: R. Czekalski, Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 
2012, s. 66-76.
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lub wydanego w 2005 roku Kompendium Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, będącego jego „wierną i pewną syntezą”22. 

Jak stwierdził ks. prof. R. Murawski, powszechne odczucie 
jednak jest takie, że te działania wydawały się niewystarczają-
ce. Brakowało jakiegoś całościowego ujęcia i przełożenia tre-
ści tego Katechizmu na użytek wiernych, tj. dla potrzeb kate-
chezy dorosłych. Bez wątpienia problemem, był dość trudny 
język Katechizmu. Brak też było wyraźnej koncepcji, jak temu 
brakowi zaradzić. Ksiądz Profesor stwierdził, że jedyną znaną 
mu próbą przełożenia Katechizmu Kościoła Katolickiego na ła-
twiejszy język, i jednocześnie dotarcie do, w miarę szerokiego 
grona, odbiorców, była próba zainicjowana w płockiej diecezji 
tzw. Katechizmu Płockiego w 2005 roku23. 

Oceny tego przedsięwzięcia dokonał wspomniany ks. prof. 
Roman Murawski w kilku punktach. Stwierdził on, że Kate-

22 Benedykt XVI, Motu proprio w celu zatwierdzenia i opublikowania 
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Kompendium Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, s. 6; por. R. Murawski, Kompen-
dium Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Katecheza w Kościele i dla 
Kościoła, red. R. Czekalski, Płock 2006, s. 15-24. 

23 Ówczesny Biskup Płocki Stanisław Wielgus, zainicjował opracowa-
nie katechizmu lokalnego. Dnia 14 października 2004 roku powołał ośmio-
osobowy zespół kapłanów diecezji płockiej, którym zlecił wypracowanie 
sposobu głoszenia prawd wiary katolickiej. W skład zespołu zostali powo-
łani: bp Roman Marcinkowski jako przewodniczący, ks. Daniel Brzeziński, 
ks. Ryszard Czekalski, ks. Kazimierz Dziadak, ks. Janusz Kochański,  
ks. Adam Łach, ks. Tomasz Opaliński, ks. Henryk Seweryniak. W wyda-
nym z tej okazji Dekrecie Biskup Płocki napisał, że zespół ten powołuje, 
ponieważ ma na uwadze postępujący bardzo szybko proces laicyzacji. Dla-
tego pragnie ogarnąć wiernych Kościoła Płockiego pasterską troską o coraz 
większy poziom wiedzy religijnej, a zwłaszcza znajomość podstawowych 
prawd wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Zob. R. Cze-
kalski, Katechizm Płocki – założenia i realizacja, „Collectanea Theologica” 
3 (2008), s. 161-167. 
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chizm Płocki24 jest dziełem nowatorskim, i unikalnym, nie 
znajdującym odpowiednika we współczesnej literaturze kate-
chetycznej. Autor zwrócił uwagę na kilka charakterystycznych 
jego cech:
* Katechizm Płocki stanowi pierwszą oryginalną i w pełni 

udaną próbę adaptacji Katechizmu Kościoła Katolickiego na 
użytek katechezy dorosłych. Nie są mi znane podobne opra-
cowania w innych krajach.

* W przekazie katechetycznym wykorzystano wszystkie do-
stępne dzisiaj kanały komunikacji: ustny przekaz w niedzie-
lę przed Mszą Świętą, prasę, radio, Internet. Zwieńczeniem 
tego wielowymiarowego przekazu jest wydrukowana cztero 
tomowa książka. Również od tej strony należy do prekur-
sorskich opracowań katechetycznych.

* Czytanie katechez w niedziele przed Mszą Świętą nawiązu-
je do wielowiekowej tradycji katechetycznej, funkcjonują-
cej przynajmniej od średniowiecza, a zaniechanej dopiero 
niedawno, mianowicie - do niedzielnych kazań katechizmo-
wych. Była to wówczas bardzo popularna forma katechezy 
dorosłych.

* Poważnym mankamentem polskiej katechezy jest brak sy-
stematycznej katechezy dorosłych. Katecheza dzieci i mło-
dzieży nie przyniesie spodziewanych owoców, jeśli nie bę-
dzie towarzyszyła jej katecheza dorosłych. Przykład 
Katechizmu Płockiego pokazuje, jak ten problem można 
pomyślnie rozwiązać25.

24 Katechizm Płocki, cz. I: Wyznanie wiary, Płock 2008; Katechizm 
Płocki, cz. II: Celebracja misterium chrześcijańskiego, Płock 2009; Kate-
chizm Płocki, cz. III: Życie w Chrystusie, Płock 2010; Katechizm Płocki,  
cz. IV: Modlitwa chrześcijańska, Płock 2011. 

25 Zob. R. Murawski, Katechizm Płocki, „Katecheta” 52 (2008) nr 5,  
s. 48-52; zob. też R. Czekalski, Katechizm Płocki – założenia i realizacja, 
art. cyt., s. 161-167.
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Pomysłodawcy i twórcy Katechizmu Płockiego, po roku 
pracy – w dniu 12 kwietnia 2006 roku, otrzymali podziękowa-
nie z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty 
Benedykt XVI podziękował za wprowadzoną w diecezji pło-
ckiej nową formę katechizacji. Inicjatywa Katechizmu Płockie-
go została nazwana „ambitnym przedsięwzięciem”. Papież 
wyraził „słowa uznania i gratulacji” pod adresem odpowie-
dzialnych za realizację dzieła, zwłaszcza zaś autorów katechez. 
Ojciec Święty życzył także, by katechezy, „dochowując wier-
ności nauce katolickiej, uwzględniały zainteresowania i po-
trzeby duchowe wiernych”26.

Na kanwie niniejszej refleksji oraz prac związanych z upo-
wszechnianiem Katechizmu Kościoła Katolickiego m.in. w for-
mie Katechizmu Płockiego rodzi się postulat zmuszający do 
zmiany dotychczasowego sposobu myślenia twórców katechi-
zmów lokalnych oraz duszpasterzy.

Nie wystarczy bowiem dzisiaj napisać i wydać choćby naj-
ciekawsze adaptacje Katechizmu Kościoła Katolickiego, nawet 
z pięknymi ilustracjami na kredowym papierze. Pisząc katechi-
zmy lokalne, należy jednocześnie zastanawiać się, jak z tymi 
tekstami dotrzeć do współczesnych ludzi wierzących i poszu-
kujących, żyjących w różnych kontekstach społecznych i kul-
turowych. Należy docierać do nich, z wiarą i wiedzą, nowymi 
współczesnymi drogami medialnymi. Jeśli tego się nie uczyni, 
tzn. że kolejne nawet dobre i poprawnie merytorycznie, po-
trzebne i ładnie, wydane książki z katechezami i pomocami 
duszpasterskimi, trafią niestety jedynie na półkę regału27. 

26 Zob. List gratulacyjny z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej,  
w: Katechizm Płocki. Część I. Wyznanie wiary, dz. cyt., s. 7-8.

27 Zob. R. Czekalski, Formy katechezy dorosłych w Polsce – realizacja, 
możliwości, projekty, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Cze-
kalski, Płock 2006, s. 140.
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Zakończenie

Nawet okres 20 lat od promulgacji Katechizmu Kościoła 
Katolickiego nie stanowi żadnej przeszkody, aby wciąż na 
nowo pogłębiać treści zawarte w tym dziele, które jest dla nas 
wszystkich właściwą i podstawową wykładnią doktrynalną 
i moralną. Jest to szczególnie istotne, w obecnych czasach, 
gdzie relatywizacja, szerzy się „na prawo i lewo”, gdzie po-
prawność polityczna, a czasem i poprawność kościelna, staje 
się wyznacznikiem życia i postępowania. Dlatego Katechizm 
Kościoła Katolickiego, jest i powinien być, niezbędnym narzę-
dziem współczesnej pracy ewangelizacyjnej, duszpasterskiej 
i katechetycznej wśród naszych wiernych. Jest on darem Koś-
cioła, dzięki któremu możemy wciąż zgłębić i fides i ratio 
w nas i wśród powierzonych nam wiernych. 

SUMMARY

The article was written in the twentieth anniversary of the 
publication of the Catechism of the Catholic Church. Author 
describes the four important elements: 1) Re-aware of the im-
portance of the Catechism of the Catholic Church, 2) current 
state of faith and religious knowledge catechized, 3) the rela-
tionship Catechetical fides et ratio, 4) Adaptations of the Cate-
chism of the Catholic Church in the Church in Poland.
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Proces kształtowania się kanonu złożonego z pism natchnio-
nych i odrzucania innych ksiąg, w „Komentarzu do Ewangelii 
św. Łukasza” tak oto przedstawia Orygenes:

W czasach Nowego Testamentu „wielu usiłowało” pisać 
Ewangelie, ale nie wszyscy zostali uznani. Wiedzcie, że napisa-
no nie tylko cztery Ewangelie – napisano ich wiele; spośród 
nich wybrano i przekazano Kościołom tylko te, które posiada-
my: dowiadujemy się o tym choćby z prologu Łukasza, gdzie 
napisano tak: „Ponieważ wielu usiłowało ułożyć opowiada-
nie”. Stwierdzenie „usiłowali”, zawiera ukrytą krytykę pod 
adresem tych, którzy bez łaski Ducha Świętego zabrali się do 
pisania Ewangelii. Otóż Mateusz, Marek, Jan i Łukasz nie 
„usiłowali pisać”, lecz napełnieni Duchem Świętym „napisali” 
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Ewangelie! Kościół ma cztery Ewangelie, heretycy mają ich 
wiele...1

Pierwszą, niezwykle ważną informacją wydaje się być fakt, 
iż samo powstanie nowotestamentowego kanonu nastąpiło 
wcześniej niż datowane na połowę IV wieku po Chrystusie 
ukształtowanie jego definicji.2 W odpowiedzi na rozwój teryto-
rialny chrześcijaństwa, nauka Jezusa zaczęła być spisywana 
pomiędzy szóstym, a dziewiątym dziesięcioleciem pierwszego 
wieku. Tekst pierwszej, spisanej przez św. Mateusza w języku 
hebrajskim lub aramejskim, Ewangelii zaginął, co doprowadzi-
ło do zwyczajowego uznania pierwszeństwa napisanej po gre-
cku Ewangelii św. Marka, po której powstawały przekazy św. 
Łukasza, tłumaczenie na grekę św. Mateusza i w końcu najpóź-
niejsza, datowana na schyłek I wieku Ewangelia św. Jana.3

Gminy chrześcijańskie już od II wieku przyjęły również 
zwyczaj czytania Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła, 
przy czym należy nadmienić, iż najważniejsze kryteria podczas 
doboru tekstów przeznaczonych do liturgii dotyczyły, z jednej 
strony, zasady autorstwa – autorem powinien być naoczny 
świadek, lub jego uczeń, z drugiej zaś zgodności z regula fidei, 
a zatem, ujmując rzecz skrótowo, z przyjętym zespołem ele-
mentów liturgicznych i doktrynalnych.4 Wydaje się, iż warta 
przytoczenia w tym jest wypowiedź Orygenesa, który przystę-
pując do komentowania Ewangelii Mateusza wyjaśnia:

Na podstawie tradycji dowiedziałem się w sprawie czterech 
Ewangelii, które jedynie jako niewątpliwe uznaje Kościół Boży 
istniejący pod niebem. Otóż pierwszą z nich napisał dawny celnik, 

1 Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Łukasza, Pisma wczesno-
chrześcijańskich Pisarzy 36, Warszawa 1986, s. 32.

2 M. Starowieyski, Judasz – Historia. Legenda. Mity, Poznań 2006, s. 9.
3 Tamże, s.8.
4 Tamże, s.10.
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a potem apostoł Jezusa Chrystusa, Mateusz. Wydał ją dla wier-
nych pochodzenia żydowskiego, a pisał w języku hebrajskim. 
Drugą zaś jest Ewangelia według Marka, który ją ułożył we-
dług wskazówek Piotra, i dlatego Piotr w swym Liście uznaje 
go za syna, kiedy mówi: „Pozdrawia was Kościół w Babilonie, 
wybrany razem z wami, i Marek, syn mój”.5 Trzecią jest Ewan-
gelia według Łukasza, zatwierdzona przez Pawła, a napisana 
dla tych, którzy wywodzą się z pogan. Ostatnią wreszcie jest 
Ewangelia według Jana.6

Na początku przekazywane ustnie na spotkaniach liturgicz-
nych i w nauczaniu katechumenów słowa i fakty z życia Jezu-
sa, w miarę geograficznej ekspansji chrześcijaństwa zaczęły 
być spisywane i stopniowo zyskiwać autorytet Pisma identycz-
ny do tego, jaki posiadał Stary Testament. Pomimo braku 
ośrodka decydującego, jakim obecnie jest Watykan, już w dru-
giej połowie II wieku wykrystalizował się złożony z czterech 
Ewangelii kanon uznawany powszechnie przez chrześcijan, 
który wskazywał grupę ksiąg natchnionych, eliminując przy 
tym inne teksty rozpowszechniane w niektórych gminach 
chrześcijańskich, a zatem apokryfy.7

Jednocześnie, już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
wykrystalizował się pogląd, iż z grupy pism natchnionych nie 
sposób niczego ująć, o czym świadczyć może reakcja na pro-
pozycję Marcjona z Pontu, który w roku 135 zapragnął „oczyś-
cić” Pismo Święte z wpływów żydowskich poprzez odrzucenie 
całego Starego Testamentu oraz nawiązujących doń fragmen-
tów Nowego. W wyraźnej opozycji do pierwszego herezjarchy 

5 Zob. I P 5, 13.
6 Historia kościelna VI, 25, 4–6, za: J. Salij, Ewangelie i apokryfy, [w:] 

Tegoż, Poszukiwania w wierze, Poznań 1991, s. 212.
7 S. Mizerski, M. Starowieyski, Wśród apokryfów i Ojców Kościoła, 

„Polityka” nr 25 / 2006, s. 26.
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staną między innymi Tertulian określając go mianem „myszki 
obgryzającej Ewangelie”. W czasach pierwotnego chrześcijań-
stwa panowało przekonanie o pierwszeństwie ortodoksji8, a za-
tem pogląd o pierwotnej czystości wiary, która poprzedzała 
wszelkie następujące po niej herezje (pierwszy Kościół miał 
zachowywać pełną i nienaruszoną prawdę tradycji apostol-
skiej, a zatem wszelkie poglądy heretyckie musiały być póź-
niejsze od prawdy Ewangelii): 

Jeśli bowiem Marcjon oddzielił Nowy Testament od Starego, 
to jest rzeczą oczywistą, że był późniejszy od tego co rozdzielił, 
bo przecież nie można czego inaczej rozdzielać, jak tylko co 
było na początku jednością.9

Ojcowie Kościoła broniący owej pierwotnej czystości dok-
trynalnej, za główne inspiracje powstawania wszelkich herezji 
uważali, z jednej strony, sekciarską i źle pojmowaną filozofię:

Te właśnie nauki to wymysły ludzi i demonów, obliczone na 
łechtanie uszów słuchaczy; to płody mądrości światowej, którą 
Pan głupstwem nazywa, a sam głupotę tego świata wybiera, ku 
zawstydzeniu samej filozofii. Ona jest bowiem matką mądrości 
światowej, zuchwałą tłumaczką natury i planów boskich. Filo-
zofia bowiem jest źródłem wszystkich herezji10

Z drugiej zaś strony, wskazywali na udział szatana, a ślady 
takiego poglądu znaleźć można już u Polikarpa, ucznia św. 
Jana: 

8 Pełniejszy opis podniesionego tu problemu znaleźć można w: W. My-
szor, Między ortodoksją i herezją, „Teologia polityczna” nr 1 / 2003 – 2004, 
s. 133 – 139.

9 Tertulian, O proskrypcji przeciw heretykom, Warszawa 1970, s. 30.
10 Tamże, s. 7.
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Polikarp sam, gdy mu Marcjon pewnego razu zabiegł drogę 
i go zagadnął: „czy mnie nie poznajesz”, powiedział: „pozna-
ję, poznaję pierworodnego syna szatana”.11

Jednocześnie nie da się ukryć, że jeszcze do IV wieku dało się 
zauważyć swego rodzaju płynność poglądów, gdyż proces formo-
wania się Nowego Testamentu złożonego z dwudziestu siedmiu 
ksiąg obejmował w praktyce co najmniej trzy pierwsze wieki ist-
nienia Kościoła12, a oficjalne ogłoszenie zamkniętego zbioru ksiąg 
świętych, dokonało się i zostało uznane za fakt teologiczny13 do-
piero w roku 1546 na soborze trydenckim, wyznaczając tym sa-
mym grupę pism jedynie naśladujących księgi biblijne.14 

Mimo że duża część literatury apokryficznej rozwijała się po-
czątkowo w języku syryjskim, greckim oraz koptyjskim, a dopiero 
następnie przekładana była na inne języki starożytne15, zaznaczyć 
należy, że stosunek apokryfów do tekstów kanonicznych był bar-
dzo zróżnicowany, szczególnie w przypadku najstarszych z nich, 
które – z nielicznymi wyjątkami - nie pretendowały do miana 
ksiąg konkurencyjnych wobec kształtującego się kanonu, a jedy-
nie wykorzystywały powszechnie przyjęte wówczas formy.16 

Próby teoretycznego opisania i usystematyzowania ksiąg 
poprzez wprowadzenie pojęć natchnienia i konieczności nie 
pojawiły się w początkach Kościoła natychmiastowo, toteż 

11 Euzebiusz, Historia Kościoła IV, 14, 7, Poznań 1924. 
12 Zob. M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu – Ewan-

gelie Apokryficzne, Kraków 2003, s. 32.
13 S. Mizerski, M. Starowieyski, Wśród apokryfów i Ojców Kościoła, 

„Polityka” nr 25 / 2006, s. 27.
14 R. Kempiak, Świat apokryfów, „Don Bosco” nr 3/2011, s. 20.
15 A. Di Berardino, Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie, [w:]  

B. Studer (red.), Historia teologii. Epoka patrystyczna, t. I, Kraków 2003, s. 293.
16 M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu – Ewangelie 

Apokryficzne, Kraków 2003, s. 29.
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oprócz utworów od początku zajmujących szczególne miejsce 
(Listy św. Pawła, cztery Ewangelie), wymienić można również 
i takie, których kanoniczność wśród pierwszych chrześcijan 
budziła wątpliwości. Apokalipsa św. Jana czy też Listy św. Pio-
tra zostały włączone do Nowego Testamentu pomimo ich sła-
bej znajomości wśród członków pierwszych gmin chrześcijań-
skich, natomiast Apokalipsa św. Piotra ostatecznie nie znalazła 
swojego miejsca w kanonie. 17

Równolegle do wspomnianych wyżej pism powstawały jed-
nakże również teksty tworzone z zamysłem utwierdzenia i roz-
propagowania odmiennych i sprzecznych z wiarą chrześcijań-
ską poglądów oraz stanowisk, a badacze wyliczają co najmniej 
kilkadziesiąt takich tytułów, cieszących się nieraz rozgłosem 
i poczytnością.18 Tradycja nauczania apostolskiego musiała za-
tem zostać uznana na „organ uprzywilejowany” w przekazy-
waniu objawienia Bożego i oceniona jako jedynie prawdziwa 
„dokumentacja” wydarzeń związanych z historią i nauczaniem 
Jezusa, oraz (patrząc z historycznego punktu widzenia) swego 
rodzaju odpowiedź Kościoła skierowana przeciw ugrupowa-
niom zagrażającym jego jedności poprzez tworzenie nurtów 
i doktryn niejednokrotnie sprzecznych z podstawowymi trady-
cjami chrześcijaństwa. W tym sensie, kanon oznaczał będzie 
zatem „zbiór świadectw” i przeciwstawiony może zostać po-
tocznemu rozumieniu apokryfu, jako pisma nieautentyczne-
go19, które do roli wiarygodnego świadectwa nie może preten-
dować.20

17 Tamże, s. 30.
18 Por. M. Starowieyski, Judasz – Historia. Legenda. Mity, Poznań 

2006, s.11.
19 W IV wieku Euzebiusz z Cezarei pisma te określa jednoznacznie 

jako „notha”, a więc „bękarty”.
20 A. Di Berardino, Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie, [w:] B. Stu-

der (red.), Historia teologii. Epoka patrystyczna, t.I, Kraków 2003, s. 295.
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SUMMARY

The process of approval of the 27 canonical books of the 
New Testament and rejection by the Church of other writings 
as non-canonical, had not been finally completed until the year 
1546, at the Council of Trent. However, the span of the first 
three centuries of Christianity was marked as the time very cru-
cial as to the formation of the New Testament Scriptures. The 
attempts to systematize the writings by using the terms of ‘ di-
vinely inspired’ had not been initiated by the early Church im-
mediately. There were writings especially valued among the 
early Christians, such as the Letters of St. Paul, or the Four 
Gospels, however other books, now being in the Canon, for 
instance: The Apocalypse of St. John, or the Letters of St. Peter 
were not well known then. Alongside the process of crystalliza-
tion of the canonical books was also the rising of other numer-
ous writings with the intention to popularize various ideas con-
trary to Christian messages. The tradition of apostolic teaching 
must have been accepted then as the ‘privileged apparatus’ in 
conveying God’s revelation, and judged as the only true ‘docu-
mentation’ of the events concerning the historic life and teach-
ings of Jesus. That constituted also the answer of the Church to 
the groups endangering its unity by creating the doctrines often 
contrary to the fundamental Christian traditions. In that sense 
the canonical books indicate the ‘collection of testimonies’ and 
are in opposition to the common understanding of apocrypha as 
being the writing non-authentic, which cannot serve as the 
credible attestation. 
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Współczesny człowiek jest stworzeniem, które chętnie 
przyjmuje to, co nowe w kategorii rzeczy materialnych. Jeśli 
myśli o własnej odnowie to raczej biologicznej, dotyczącej  
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sfery zewnętrznej. Nowość generalnie kojarzy się z przeżycia-
mi pozytywnymi i przyjemnymi doznaniami. Jednak jeśli 
wziąć pod uwagę rzeczywistość duchową, realizującą się na 
płaszczyźnie relacji międzyludzkich, czy społecznych, to nie-
koniecznie pojęcie nowości nabiera pozytywnych konotacji. 
Oto bowiem okazuje się tu, iż nowość zakłada pewien wysiłek, 
trud rezygnacji ze „starego”, bądź trud współprzenikania „sta-
rego” i „nowego”. Aby dostrzec istotę nowości, jaką wnosi 
w życie w różnych wymiarach Ewangelia, warto przyjrzeć się 
tejże nowości w świetle biblijnej interpretacji, która dla chrześ-
cijanina jest wyznacznikiem autentycznego jej rozumienia, 
w perspektywie wiary i imperatywu moralnego. 

Nowoczesność współczesnego życia kształtowana przez 
postmodernistyczne prądy raczej nie stanowi korzystnej bazy 
dla rozwoju chrześcijańskiego życia wiary, ani też nie pozwala, 
by ta wiara na nią oddziaływała. Chrześcijaństwo ze swą ewan-
geliczną propozycją nowości zdaje się coraz bardziej być ni-
szowym, czy marginalnym. 

Jednak ta nowość jest treścią dla nowej ewangelizacji, a ta 
z kolei staje się nośnikiem autentycznych wartości, bez których 
budowanie nowoczesności może prowadzić do destruktywne-
go finału. W artykule zostanie ukazana nowość w Ewangelii 
w interpretacji biblijnej. Następnie, generalnie zdiagnozowana 
współczesność pozwoli wskazać na odpowiedź i antidotum, ja-
kie na płaszczyźnie duszpasterskiej stanowi nowa ewangeliza-
cja.

I. NOWOŚĆ W EWANGELII

Idea nowości jest głęboko zakorzeniona w Bożym Objawie-
niu. W języku greckim wyrażają ją dwa różne terminy: neos 
– nowy w czasie, młody i kainos – nowy pod względem swej 
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natury, lepszy jakościowo. Obydwa terminy używane są w Bi-
blii w odniesieniu do rzeczywistości zbawienia: pierwszy uka-
zuje charakter teraźniejszościowy zbawienia, z kolei drugi opi-
suje rzeczywistość zbawienia jako coś wyjątkowego, 
cudownego1. Jest wyrazem doskonałości i defi nitywności, czy-est wyrazem doskonałości i definitywności, czy-
li eschatologii, potwierdzając w ten sposób osiągnięcie pełni 
przez historię. Właśnie temu określeniu przyjrzymy się głębiej. 
Aby widzieć całościowy kontekst ewangelicznej nowości, za-
nalizujemy konkretne „nowości” w Ewangelii przyniesione 
przez Jezusa Chrystusa.

Perspektywę duchowej nowości widział już Deutero-Iza-
jasz, pocieszając lud: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, 
nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rze-
czy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otwo-
rzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu” (Iz 43, 18-
19). Cuda, jakie Bóg już dokonał w historii narodu wybranego, 
zostaną przyćmione jeszcze większymi, których dokona w cza-
sie nowego wyzwolenia. Także prorok Jeremiasz zapowiada 
nowość, jest nią nowy stosunek do woli Bożej: „Umieszczę 
swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę 
im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem” (Jr 31, 33). W sercu 
odnowionego człowieka zostanie wypisane Nowe Przymierze, 
a ludzie żyjący według niego będą się skłaniali ku niemu in-
stynktownie. Będzie ich do tego uzdalniała łaska Jezusa Chry-
stusa2. To On wnosi zupełną nową jakość życia. 

Przymiotnik kainoj  występuje wiele razy w Nowym Testa-
mencie w różnych odmianach i w różnych kontekstach. Za-
wsze jednak dotyczy rzeczywistości, którą rozpoczyna, wnosi 
i tworzy Jezus Chrystus.

1 Zob. X. Léon-Dufour (red.), Słownik Teologii Biblijnej, Poznań 1990, 
s. 562.

2 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, Poznań 1967, s. 530.
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1. Nowość Królestwa Bożego – rozpoczęta w Jezusie 
Chrystusie

Nowa nauka
Nowość nauki Jezusa Chrystusa wzbudzała zachwyt u słu-

chaczy, bo niosła w sobie moc przekonania, to była dla nich 
„nowa nauka z mocą” (por. Mk 1, 27), dlatego pociągała i in-
spirowała do zmiany życia. Nowa nauka nie była zaprzecze-
niem Prawa. Jezus przyszedł, aby Prawo wypełnić i udoskona-
lić. To właśnie „nowa nauka z mocą” była przyczyną tego, że 
„wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej” (Mk 1, 28). Wieść, relacja, doniesienie  
(h` avkoh.) roznosiła się niczym „woń poznania Jezusa” (por.  
2 Kor 2, 14). Nowa nauka była głoszona przez Jezusa z autory-
tetem Jego słowa (mówił jak ten, który ma władzę: por. Mk  
1, 22) i potwierdzana stylem Jego życia. 

Nowe przykazanie
Dla Żydów prawo, realizowane poprzez przykazania, kon-

stytuowało ich życie. Ale Jezus mówi o nowym przykazaniu. 
To kolejne novum. Nowe przykazanie wzywające do miłości 
Boga i bliźniego polega w gruncie rzeczy na zachowywaniu 
przykazań. Związek pojęć: miłować i zachowywać zaczerpnął 
św. Jan z tradycji deuteronomicznej, gdyż dla Izraela kochać 
Boga i zachowywać Jego przykazania stanowi jedno. A więc 
Jan „przykazaniom” nadaje tę samą wartości co „słowu”: „Je-
żeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to 
jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebie-
skich?” (J 3, 12). 

Nowość Jezusa polega na tym, że On nadaje wartość swojej 
nauce, swoim słowom, podnosi je do rangi przykazań, co dla 
Izraelitów było największym wymogiem moralnym. Wypeł-
nianie przykazań nie oznacza, że uczeń jest wyłącznie autorem 
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własnego czynu, ale jego czyn jest wynikiem „współdziała-
nia”. Akt miłości ucznia jest owocem słowa Jezusa3. 

Nowe przykazanie, jakie głosił Jezus, przykazanie miłości 
przekraczało swym wymiarem pozostałe (por. J 13, 34), ale też 
wszystkie pozostałe w sobie zawierało: „Umiłowani, nie piszę 
do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym 
od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym 
przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli” (1 J 2, 7; por. 2 J 1, 5). 
Zaraz jednak św. Jan reflektuje: „A jednak piszę wam o nowym 
przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ 
ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość”  
(1 J 2, 8). 

Nowe przymierze
Nowe Przymierze nie zostało wyryte na kamiennych tabli-

cach, ale w sercu „Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze 
uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie 
jest zniszczenia” (Hbr 8, 13). „(...) Oto nadchodzą dni, mówi 
Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze 
nowe” (Hbr 8, 8). Wreszcie swą własną Krwią Jezus przypie-
czętował Nowe Przymierze (por. Łk 22, 20). „Podobnie, skoń-
czywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 
będziecie, na moją pamiątkę»” (1 Kor 11, 25). Pośrednikiem 
Nowego Przymierza jest Chrystus (Hbr 9, 15), który przez swą 
krew oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków.

Eucharystia jako Uczta Paschalna, a zatem uczta potwier-
dzająca zawarcie Nowego Przymierza, jest ucztą weselną. We-
sele stanowi znak zawarcia przymierza, jakim są zaślubiny. 
I w tym znaczeniu Eucharystia jest zapowiedzią ostatecznego, 

3 Por. X. Léon-Dufour, Ewangelia – wezwanie do działania i modlitwy, 
tł. D. Szczerba, Salwator, Kraków 2007, s. 86 n.
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pełnego zjednoczenia wierzącego ze Słowem: „Każdy kto 
przychodzi, aby słuchać Słowa Bożego, niechaj posłucha roz-
kazu Boga: ma przystąpić uświęcony do słuchania słowa, musi 
wyprać swoje szaty. [...] Nikt nie może słuchać Słowa Bożego, 
jeśli wpierw nie zostanie uświęcony, to znaczy jeśli nie będzie 
święty „ciałem i duchem” (1 Kor 7, 34) i jeśli nie wypierze 
swoich szat. Przecież niebawem zasiądzie do uczty weselnej, 
będzie spożywał Ciało Baranka i pił kielich zbawienia”4.

A zatem Eucharystia uobecnia zasadniczą nowość. Stanowi 
ona nierozdzielnie dwa elementy: jest to uczta, podczas której 
Słowo – Chrystus karmi nas sobą, i jednocześnie uczta wesel-
na, znak Nowego Przymierza, zapowiedź ostatecznego i niero-
zerwalnego zjednoczenia ze Słowem. 

Nowe wino
„Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu 

winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy 
w królestwie Bożym” (Mk 14, 25; Mt 26, 29). Słowa te wypo-
wiada Jezus podczas ustanowienia Eucharystii. Eucharystia 
koncentruje nowość Ewangelii w najwyższym stopniu. Wino 
używane w Eucharystii jest antycypacją wina nowego, które 
będzie podane podczas uczty eschatologicznej w niebie. To 
wino oznacza radość życia wiecznego, radość z obecności Ob-
lubieńca (takie jest znaczenie rozmnożonego wina w Kanie 
Galilejskiej).

Nowe bukłaki – nowa łata
Jezus stosował metafory wyrażające nowość orędzia ewan-

gelicznego, polegającego na wniesieniu w życie człowieka zu-
pełnie nowej perspektywy relacji do Boga. Jest to relacja bliska, 

4 Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, tł. 
i opr. S. Kalinkowski, ATK, Warszawa 1984, 11,7.
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zażyła, bez surowego dystansu czy strachu. Konsekwencją tej 
relacji jest nowy styl życia, nowa mentalność. Jezus zaprasza 
swych uczniów do takiej relacji, jaką ma z Bogiem On sam, 
a więc relacji dziecka do Ojca. Przejawia się ona w nowym 
kształcie religijności: czyli zależności od Boga i przyjaźni 
człowieka z Bogiem. Ta nowość domaga się nowego sposobu 
wyrażania, gdyż „nowego wina Ewangelii” nie można umiesz-
czać w „starych bukłakach”: „Raczej młode wino wlewa się do 
nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje” (Mt  
9, 17). Młode wino to nowa ekonomia zbawienia. „Nikt nie 
przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W prze-
ciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubra-
nia i robi się gorsze przedarcie” (Mk 2, 21; par. Łk 5, 36).  
A więc nic już nie może uratować dawnej ekonomii zbawienia, 
nadeszło królestwo Boże. Półśrodki będą jak przyszywanie no-
wych łat na stare ubranie. Nowość królestwa, jakie ustanawia 
Jezus domaga się nowego podejścia do religijności, nowego 
sposobu wyrażania relacji z Bogiem.

Nowy duch
Nowe Przymierze jest przymierzem ducha, nowe przykaza-

nie jest możliwe do przyjęcia dla człowieka odnowionego. Pa-
weł Apostoł rozwija i pogłębia rozumienie nowości, którą 
przynosi Jezus Chrystus – widzi ją jako owoc Jego śmierci, 
uwalniającej ducha ludzkiego: „Teraz zaś straciło moc nad 
nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, 
tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według 
przestarzałej litery” (Rz 7, 6). 

Nowy człowiek - stworzenie
W zakres tego spojrzenia wchodzi cała nauka św. Pawła do-

tycząca koncepcji nowego człowieka, stworzonego według 
Boga, który w chrzcie świętym odradza się z wody i z Ducha 
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(por. Ef 4, 22-24). Nowość życia jest dla św. Pawła ontyczna: 
„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”  
(2 Kor 5, 17; zob. Ga 6, 15)5. Dar nowości, odnowienia i dopeł-
nienia jest już udziałem chrześcijan i utożsamia się on w pew-
nym sensie z ich prerogatywą, wyrażoną przez św. Pawła: 
chrześcijanie już żyją w Chrystusie (zob. Rz 6, 11). Przez od-
nowionego człowieka dokona się odnowienie całego stworze-
nia. Człowiek nowy to cała ludzkość odnowiona w Chrystusie  
(Ef 4, 24). Początkiem nowego stworzenia jest Zmartwych-
wstały Chrystus, zgodnie z pierwotnym kerygmatem6. 

Pokój, który przynosi zmartwychwstały Pan jest źródłem 
pojednania, dlatego Jezus „stworzył w sobie jednego nowego 
człowieka” (por. Ef 2, 15). Stary człowiek, żyjący dla grzechu 
dzięki Chrystusowi „przyobleka się w nowego, który wciąż się 
odnawia ku głębszemu poznaniu Boga” (por. Kol 3, 10). W ten 
sposób chrześcijanin przeobraża się na obraz Chrystusa i upo-
dobnia się do Niego również w swoim postępowaniu. Całe ży-
cie chrześcijanina polega odtąd na dogłębnym i nieustannym 
upodabnianiu się do Syna Bożego. Z faktu zjednoczenia 
z Chrystusem wypływa dynamizm religijny, który ogarnia całe 
życie chrześcijanina i daje przestrzeń do osobistego wysiłku 
w życiu wiary, w życiu moralnym7. 

Nowe ciasto
To określenie, wyraźniej niż inne, zakłada decyzję, która 

może przedłużyć się w proces, odrzucenia zła, rezygnacji 

5 Por. A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Tyniec–Kraków 1997,  
s. 138. Autor rozwija szerzej znamiona nowości przymierza Chrystusowego. 

6 Por. tenże, Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, Kraków 2005, s. 78.
7 Por. E. J. Jezierska, Żyjemy dla Pana… umieramy dla Pana…(Rz 14, 

8). Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej, 
WWKA, Wrocław 1993, s. 66-67.
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z grzechu. Nowy człowiek musi pozbyć się kwasu zepsucia 
i przewrotności. „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 
nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem 
został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5, 7). Czło-
wiek ochrzczony oczyszcza się ze starego kwasu, aby być no-
wym ciastem. Po otrzymaniu nowego ducha, ochrzczony jest 
w sposób nadprzyrodzony predysponowany do tego, by odci-
nać się od grzechu (por. Mt 5, 30).

Nowe życie
Wierzący w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego są we-

zwani do postępowania w nowości życia (zob. Rz 6, 4). Dlatego 
mogą pełnić służbę człowiekowi i Bogu w nowym porządku Du-
cha, a nie w starym porządku niewoli, nie według przestarzałej 
litery8. Przynależność do Jezusa jest gwarantem nowości życia 
człowieka, nowości, która w chrzcie świętym jest dana, ale która 
też się realizuje w procesie wiary. Jest to nowość ontyczna po-
równana z aktem stwórczym Boga. Chrześcijanin wkracza 
w nowe życie, tak jak chwalebne życie rozpoczął Chrystus po 
swym zmartwychwstaniu. Nowe życie zaznacza się nie tylko 
w osobach ochrzczonych, ale w całym Nowym Ludzie, łączą-
cym obie części ludzkości (por. Ef 1, 12), gdzie znaleźli się też 
poganie, będący dotąd poza Chrystusem9. Jezus Chrystus przez 
swą śmierć i zmartwychwstanie odnawia ludzką rzeczywistość. 
Możemy więc o Nim mówić jako o „wydarzeniu”.

Nowe rzeczy
„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego 

8 Por. W. Misztal, Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Du-
chu Ojca i Chrystusa, WN PAT, Kraków 2002, s. 56.

9 Por. A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza …, s.139.
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skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (por. Mt 13, 52). Za-
równo Stary i Nowy Testament jest źródłem Objawienia. Wy-
dobywanie rzeczy starych ze skarbca, to być może głoszenie 
nauki Jezusa zasłyszanej wcześniej. Rzeczy nowe z kolei to 
okoliczności życiowe powodujące potrzebę nowego przekazu 
nauki. Druga interpretacja dotyczy starotestamentalnych pro-
roctw – jako rzeczy starych i ich wypełnienia w Jezusie – jako 
rzeczy nowych10. W tej interpretacji tradycja jest koniecznością 
dla zrozumienia nowości przyniesionej przez Jezusa Chrystusa.

Nowy grób
„A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogro-

dzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo”  
(J 19, 41; Mt 27, 60). Grób, w którym zostało złożone ciało 
Jezusa należał do Józefa z Arymatei. Jego nowość jednak pole-
ga nie tylko na tym, że nikt w nim jeszcze nie był chowany. 
Grób ten należał do człowieka, Jezus nie miał na ziemi grobu, 
bo jako Dawca Życia (Dz 3, 15) mógł jedynie przejść przez 
grób, przechowujący śmierć, jako przez próg prowadzący do 
wieczności. Z tego grobu wyszedł zmartwychwstały Pan, Jezus 
Chrystus. Dzięki Niemu grób nabrał zupełnie innego znacze-
nia. Stał się znakiem zwycięstwa nad śmiercią i pomostem po-
między życiem ziemskim, a królestwem Ojca. 

Nowe języki
Znaki towarzyszące głoszeniu Ewangelii objawiały się po 

zmartwychwstaniu Chrystusa, który sam zresztą zapowiedział 
ich pojawienie się. „Nowymi językami mówić będą” (Mk 16, 
17) ci, którzy posłuszni nakazowi Jezusa, przyjęli nowość Jego 
nauki, podjęli życie w nowy sposób. Można zatem je  

10 Zob. K. Romaniuk, A. Jankowski, Komentarz praktyczny do Nowego 
Testamentu, tom 1, Poznań–Kraków 1999, s. 85 n.
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traktować jako owoc przyjęcia nowego życia. Proklamowaniu 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa towarzyszy działanie Du-
cha Świętego, który jest dawcą darów dla budowania wspólno-
ty Kościoła.

2. Nowość eschatologiczna – wypełniona w Jezusie 
Chrystusie 

Święty Jan w swej Apokalipsie opisuje nowe, harmonijne 
stworzenie Boże. W symbolicznych obrazach ukazuje czystą 
wspólnotę, nową ludzkość wierną i sprawiedliwą, gotową 
wejść w doskonałą komunię z Bogiem, Chrystusem i Duchem 
w przymierzu małżeńskim11. Ta wspólnota w pełni dopiero się 
objawi.

Nowe imię
„Zwycięzcy dam biały kamyk, a na kamyku wypisane imię 

nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje” (por. 
Ap 2, 17). Obraz białego kamyka12 symbolizuje uczestnictwo 
w chwale: znak wejścia na zgromadzenie królewskie, wotum 
uniewinniające przed sądem. Wypisane na nim jest imię Chry-
stusa Zmartwychwstałego. Chrześcijaninowi zostaje udzielone 
imię jego Pana, a więc jest on wezwany do udziału w Jego 
godności i przeznaczeniu13. Imię to jest znakiem przynależności 

11 Por. G. Ravasi, Apokalipsa, Jedność, Kielce 2001, s. 33n.
12 Ravasi podaje wiele znaczeń białego kamyka: rodzaj wizytówek 

umieszczanych na stołach, drogocenny kamień używany jako klejnot i pre-
zent ślubny, amulet z formułami magicznymi. Zob. G. Ravasi, Apokalip-
sa..., s. 33n.

13 Por. La Bible, notes intégrales traduction œcuménique TOB, Cerf – 
Bibli’O 2010, przypis do Ap 2, 17.
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do Boga i do Chrystusa. Nowe imię: Baranka i Ojca, wypisane 
będzie na czołach odkupionych, którzy wejdą do wiecznej 
chwały (Ap 14, 1; 22, 3n). 

Nowa Jerozolima 
Jest ona symbolem odnowionej rzeczywistości, pełnej obec-

ności Bożej (Ap 3, 12). Antycypuje doskonałe miasto niebie-
skie, gdzie wierni będą jak kolumny nowego sanktuarium, 
będą trwać w komunii z Bogiem i zostaną przez Niego i dla 
Niego konsekrowani, czyli dla Niego przeznaczeni14.

Nowa pieśń 
Wybrani śpiewają pieśń nową, by wychwalać dopełnione 

już dzieło odkupienia. (Ap 5, 9; Ap 14, 3). W centrum pieśni 
chórzystów znajduje się tajemnica paschalna Chrystusa. Nowy 
śpiew w języku biblijnym oznacza absolutną pełnię. A więc 
nowa pieśń oznacza doskonały i wieczny hymn liturgiczny, 
więc może być wykonywany przez wybranych, którzy zostali 
odkupienie przez Baranka i przeżywają pełną z nim komunię15.

Nowe niebo i nowa ziemia
Kwintesencją biblijnego ujęcia nowości jest symboliczna 

wizja nowego nieba i nowej ziemi (Ap 21, 1) ukazana w Apo-
kalipsie: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). Te słowa 
wypowiedziane przez Zasiadającego na tronie, czyli Boga 
Ojca, należy rozumieć jako synonim ciągłego stwarzania. Bi-
blijne „bereszit” (hbr.) czyli na początku, oznacza nie odległe, 
jednorazowe wydarzenie, lecz stałą zasadę w ciągle trwającym 
procesie stawania się. 

14 Por. G. Ravasi, Apokalipsa... , s. 41.
15 Por. tamże, s. 122.
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Słowo „czynię” może znaczyć w greckim oryginale zarów-
no „tworzę” jak i „przemieniam”, stąd trudno ustalić dokładny 
sens. Prawosławnemu widzeniu światu bliska jest myśl, że po-
przednie stworzenie zostanie zachowane, ale ulegnie przeobra-
żeniu. Wielu współczesnych biblistów twierdzi jednak, iż cho-
dzi o całkowitą likwidację starego stworzenia i utworzenie 
nowego. Aleksander Mień konstatuje, że sama zasada bytu, 
zamysł Boży założony w stworzeniu nie zostanie stworzony na 
nowo, ale przeobrazi się, gdyż to, co w stworzeniu najważniej-
sze nie ginie16.

Sam Jezus, nowy człowiek jest zupełną nowością dla świata 
i dla całego stworzenia. On jest darem Boga Ojca danym czło-
wiekowi i światu. Dla Apostołów nowość Ewangelii była oczy-
wista. Piotr Apostoł oczekując na „nowe niebo i nową ziemię” 
chciał w nich widzieć sprawiedliwość: „Oczekujemy jednak, 
według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których bę-
dzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 13). Wyraża on escha-
tologiczną wiarę chrześcijan w to, że gdy Chrystus powróci 
uczyni świat takim, jakim Bóg w swych zamiarach ustalił – 
wolny od wszelkiego zepsucia i grzechu. Św. Paweł został za-
proszony w Atenach, by opowiedzieć słuchaczom nową naukę 
(Dz 17, 19). Sam się przekonał jak trudno ta nowość jest przyj-
mowana. Adresatów swych listów, a więc swych uczniów wzy-
wał, aby stali się sługami Nowego Przymierza (2 Kor 3, 6). 
Zapraszał ich do przyjęcia daru nowości. Uczeń Jezusa żyje 
nowym wymiarem życia, żyje nowością Ewangelii i ma obo-
wiązek tę nowość przekazywać dalej, propagować ją i rozgła-
szać (zob. 1 Kor 9, 16b). 

16 Por. A. Mień, Apokalipsa komentarz, tł. i red. M. Buchalik, Wydaw-
nictwo „M”, Kraków 2000, s. 186. 
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II. OPÓR NOWOCZESNOŚCI 

W znaczeniu teologicznym nowość ontyczna człowieka, 
przyniesiona przez Chrystusa musi się w jakiś sposób przekła-
dać na rzeczywistość, na konkret życia, tzn. realizować się, sta-
wać w wyniku dążeń i przemiany ku odwiecznemu Bogu. Sfe-
ra ducha bowiem jest odzwierciedlana przez widzialną 
doczesność, którą człowiek wyraża poprzez kulturę. Czy 
współczesna kultura pozwala na to, by przenikała ją nowość 
płynąca z Ewangelii? Czy umożliwia inkulturację tejże nowoś-
ci? Oczywiście trzeba przyjąć założenie, iż chodzi o krąg kul-
turowy, będący pod wpływem oddziaływania chrześcijaństwa. 

Nowoczesność chcemy rozumieć tu w aspekcie społeczno 
– kulturowym. Nierozłączną cechą nowoczesnej myśli kry-
tycznej jest wątpienie, które przenika zarówno życie codzien-
ne, jak i świadomość filozoficzną. Radykalne powątpiewanie 
polega na dążeniu do formułowania wszelkiej wiedzy w posta-
ci hipotez, które mogą być prawdziwe, ale w każdej chwili też 
mogą być odrzucone. Tożsamość musi być tworzona w sposób 
refleksyjny, ale istnieją procesy, które od tego odwodzą17. Ne-
gowanie roli rozumu i logicznego myślenia w procesie po-
znawczym to zasadnicza cecha postmodernizmu. Zadaniem 
ludzkiego rozumu nie jest już odkrywanie prawdy, bo ta rzeko-
mo nie istnieje, lecz jej tworzenie, stąd więc rodzi się prze-
strzeń dla relatywizmu etyczno-aksjologicznego18. Wiele płasz-
czyzn życia człowieka objętych jest wpływem postmodernizmu. 

17 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w epoce późnej nowoczesności, tł. A. Szulżycka, WN PWN, Warszawa 
2006, s. 5 n.

18 Zob. M. Chmielewski, Postmodernizm, w: Leksykon duchowości ka-
tolickiej, red. M. Chmielewski, Wydawnictwo „M”, Lublin–Karków 2002, 
s. 685.
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Jednym z nich to proces globalizacji, który oparty jest na logice 
rynku, gdzie nowość jest w zasadzie, kolokwialnie rzecz ujmu-
jąc – byle jaka, byle nowa, gdzie jedyną wartością staje się 
skuteczność doraźna i niezobowiązująca. Nowoczesność, tak 
jak też ponowoczesność posiadają brak wymiaru metafizycz-
nego, promują zanurzenie w aktualności, w teraźniejszości 
i sytuacji doraźnej. Te procesy nie ułatwiają promowaniu 
chrześcijańskiej wizji człowieka nowego, a wręcz ją utrudnia-
ją. 

O. Z. Kijas zauważa, że w kwestii wiary dostrzega się 
współcześnie pewien rodzaj wewnętrznej nieufności wzglę-
dem tego, co w wierze nazbyt intelektualne i rozumowe. Dlate-
go ludzie gromadzą się wokół osób mających głębokie do-
świadczenie wiary i poszukują wspólnot dających takie 
doświadczenie19. Z jednej strony jest to zjawisko jak najbar-
dziej pozytywne, bo pozwalające wspólnocie emanować na ze-
wnątrz entuzjazmem wiary. Z drugiej zaś, deprecjacja intelek-
tualnej formacji konserwuje infantylizm życia duchowego 
i z tym niebezpieczeństwem we wszelkich formach Kościół się 
dziś zmaga.

Jedna z definicji kultury zawiera personalistyczne spojrze-
nie, według którego kultura to humanizacja i personalizacja 
bytu ludzkiego i świata. Byt ludzki jest tylko „rozpoczęty”, ale 
niedokończony, domaga się „bytu przyszłego”. To zadanie peł-
ni właśnie kultura. „Kultura to przesuwanie bytu od stanu alfa-
lnego do stanu omegalnego”20. Chrześcijaństwo wnosząc 
Ewangelię w życie ludzkie chce zmierzać ku tej realizacji, ku 
pełni poprzez kulturę. Można stwierdzić, iż nurt kultury post-
modernistycznej komplikuje sytuację kulturową współczesnego 

19 Por. Z. J. Kijas, Inna strona Kościoła, Bernardinum, Pelplin 2011,  
s. 144 n.

20 C.S. Bartnik, Personalizm, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 412.
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człowieka – zsekularyzowanego, antykatolickiego, bazującego 
na emocjonalnej i psychologicznej stronie religijności, która 
prowadzi do synkretyzmu i pseudoreligijności.

Postmodernistyczny obraz świata opiera się przede wszyst-
kim na negowaniu idei celowości. To właśnie krępuje postmo-
dernistów – celowość życia jednostki, społeczeństwa, dziejów 
i każdego działania. Dlatego postmodernizm neguje wartości 
i dzieła zarówno tradycyjnego konserwatyzmu jak i nowoczes-
nego modernizmu. W obszarze kultury postmodernizm przyjął 
rewolucyjny etos awangardy21.

Zygmunt Bauman, polski socjolog i filozof, teoretyk post-
modernizmu jest zwolennikiem koncepcji ponowoczesności 
(spolszczona wersja terminu postmodernizm). Postmoderniści 
zakładają pojawienie się zupełnie nowej jakości społecznej, ze- 
rwanie ciągłości historycznej. Mówi się o zastąpieniu kultury 
przez „hiperrzeczywistość”, o chaosie wrażeń i fantazji, o de-
konstrukcji tradycyjnych hierarchii społecznych, o dominacji 
dóbr konsumpcyjnych nad człowiekiem. Ponowoczesność kła-
dzie silny nacisk na deregulację, prywatyzację i fragmentary-
zację zarówno stosunków społecznych jak i życia poszczegól-
nych jednostek. Kolejnym projektem ponowoczesności miałby 
być absolutny brak władzy, która miałaby uniwersalne ambi-
cje. Ostatnim, lecz według Baumana najważniejszym, elemen-
tem ponowoczesności miałoby być zarzucenie projektu społe-
czeństwa doskonałego22. 

Chrześcijaństwo ze swoim personalistycznym rysem oraz 
nieprzemijającym „kapitałem” staje w wyraźnej opozycji wo-
bec założeń i idei postmodernizmu. Papieska Rada ds. Kultury 

21 Por. T. Boruta, Wobec wszechogarniającej ponowoczesnej rzeczywi-
stości, w: Nowoczesność i ponowoczesność fenomen i wyzwanie, red. J. Woj-
ciechowski, W UKSW, Warszawa 2009, s. 107 n.

22 Por. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, UMK, 
Toruń 1995, s. 12.
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stwierdza, że odpowiedzią na trudne dla rozwoju wiary czasy 
musi być ze strony Kościoła zaakceptowanie historycznych 
wyzwań i właściwe rozpoznawanie znaków czasu23. W ten spo-
sób możliwe będzie rozwiązanie skomplikowanej sytuacji kul-
turowej współczesnego człowieka, który pozostając w nurcie 
postmodernistycznych wpływów staje się ogromnie samotny 
i zdezorientowany bez metafizycznych odniesień.

III. NOWA EWANGELIZACJA

Zarysowane wyżej procesy społeczno-kulturowe wymagają 
skutecznej odpowiedzi i interwencji nie tylko Kościoła katoli-
ckiego, ale także wszystkich chrześcijan, którzy od lat coraz 
wyraźniej uświadamiają sobie, że podziały nie służą ani im sa-
mym, ani niechrześcijańskiemu światu, a wręcz coraz bardziej 
utrudniają samookreślenie poszczególnych wspólnot. Kościół 
katolicki, głosem papieży podjął nową ewangelizację, odna-
wiającą jego misyjność. Podwaliny pod dzieło i rozwój nowej 
ewangelizacji położył papież Jan Paweł II. Pojęcie to stało się 
inspiracją dla nowych ruchów, rzeczywistości w Kościele. 
Nowa ewangelizacja24 jest konkretnym rezonansem wobec  

23 La Via pulchritudinis, cammino privilegiato di evangelizzazione e di 
dialogo. Dokument końcowy Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Rady ds. 
Kultury z dnia 27-28.03.2006 r., w: http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20060327_plenary-
-assembly_final-document_it.html, II.2, (04.11.2011r.).

24 Słowo „ewangelizacja” jest pochodzenia protestanckiego. Ruch od-
rodzeniowy w XIX w. rozumiał ewangelizację jako wysiłek zmierzający do 
ponownego głoszenia Ewangelii pośród katolickiej ludności Europy Połu-
dniowej w celu nawrócenia jej na protestantyzm. Stąd słowo to weszło 
w 1817 roku do misjologii protestanckiej, a z biegiem czasu stało się syno-
nimem słowa „misje”. Przez długi czas Kościół katolicki tego wyrażenia 
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potrzeb współczesnego świata i współczesnego odbiorcy prze-
słania ewangelicznego. Papież Benedykt XVI podjął kolejny 
krok i 21.09.2010 roku wydał List Apostolski w formie motu 
proprio „Ubicumque et semper”25 (Wszędzie i zawsze), wraz 
z którym powołał do istnienia nową dykasterię Kurii Rzym-
skiej: Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

1. Nowy przekaz wiary chrześcijańskiej

Dostosowanie metod i form przekazu Ewangelii do dzisiej-
szego człowieka to założenie nowej ewangelizacji, a swe źród-
ło znajduje w Biblii. Nowa ewangelizacja jest nową z definicji, 
ale nie zakłada to nowej Ewangelii. Przekazywanie tego same-
go od wieków orędzia Ewangelii, ale w nowy sposób będzie 
stale aktualne dla Kościoła, dla całego chrześcijaństwa. Zosta-
ło to zrozumiane przez Kościół katolicki, który przygotowuje 
się do Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji. 

nie używał [por. K. Müller, Misjologia: Wprowadzenie, w: Kościół misyjny 
podstawowe studium misjologii, red. S. Karotempler, Warszawa 1997,  
s. 33]. Termin pochodzi od greckiego czasownika gr. εὐαγγελίζω, oznacza-
jącego niosę, zwiastuję dobrą nowinę, radosną wieść oraz od rzeczownika 
εὐαγγέλιον – dobra wiadomość, szczęśliwa nowina [zob. R. Popowski, 
Wielki Słownik Grecko-Polski, Warszawa 1997, s. 235]. „Dekret o apostol-
stwie świeckich” stawia słowo „ewangelizacja” obok „uświęcania”, traktu-
jąc je jako cel działalności apostolskiej [zob. DA 2, 6]. Do ogólnego użytku 
w Kościele katolickim termin „ewangelizacja” wszedł dzięki Adhortacji 
Apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI (1975r.), zawierając w sobie 
treść tego, co mieści się w określeniu „missio Ecclesiae”.

25 Benedykt XVI, List Apostolski w formie motu prioprio Ubicumque 
et semper powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewan-
gelizacji 21.09.2010, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/bene-
dykt_xvi/motu/ubicumque_21092010.html.
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Lineamenta do XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów na temat: „Nowa Ewangelizacja dla przeka-
zu wiary chrześcijańskiej” (Synod odbędzie się od 7 do 28 paź-
dziernika 2012 r.) określa nową ewangelizację jako czynność 
przede wszystkim duchową, umiejętność uobecniania dziś od-
wagi i mocy pierwszych chrześcijan, pierwszych misjonarzy. 
Ta czynność wymaga przede wszystkim procesu rozeznania 
kondycji współczesnego chrześcijaństwa, a także oceny uczy-
nionych już kroków i napotkanych trudności26.

Misyjna działalność Kościoła aktualizuje realizację ewan-
gelicznej nowości poprzez głoszenie tego samego orędzia, ja-
kie niósł Chrystus. Sama potrzeba działalności misyjnej wyni-
ka z radykalnej nowości życia, będącej darem Bożym27. Jednak 
zmieniające się okoliczności czasów i sytuacje poszczególnych 
społeczeństw wymagają nowej mentalności, nowego sposobu 
przekazu tych samych treści ewangelicznych. Nowość ewan-
gelizacji dotyczy nowych metod i środków ewangelizacyjnych, 
ale przede wszystkim nowego zapału apostolskiego. Zakłada to 
nowy program i wysiłek poszukiwania takich sposobów gło-
szenia Dobrej Nowiny, które dotrą do współczesnych odbior-
ców28.

Zapał i gorliwość rodzą się z wiary. Jan Paweł II słusznie 
zauważył, że Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoływać się 
do swojej chrześcijańskiej przeszłości (co obecnie przestaje już 

26 Por. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej – Line-
amenta Dokument XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bi-
skupów, Watykan 2011, p. 5, w: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html

27 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio [dalej RMis], 7.
28 Por. tenże, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześci-

jańska. Przemówienie wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji ogól-
nej Episkopatu Ameryki Łacińskiej, „L’Osservatore Romano” (wydanie 
polskie) 1992, nr 12, s. 24-25.
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czynić), ale musi także nauczyć się znów kształtować swoją 
przyszłość w spotkaniu z Osobą i orędziem Jezusa Chrystusa29, 
ale do tego potrzeba wiary. 

W wypowiedziach współczesnych teologów można znaleźć 
wiele różnic w określeniach aspektowych nowej ewangelizacji 
– czym jest, czym też nie jest, jaki sens ma jej nowość, na czym 
polegają nowe uwarunkowania, nowa metodyka, nowe treści, 
nowe podmioty i adresaci?30 Te pytania i problemy są istotne 
i pojawiają się szczególnie w wymiarze pastoralnej praktyki. 
Nie można starych duszpasterskich metod nazwać nową ewan-
gelizacją, ani też odrzucać wypracowane przez lata praktyki 
w imię nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja może za-
pewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary, zdolnej nadać świeży 
wymiar tradycji chrześcijańskiej, a w efekcie odtworzyć 
„chrześcijańską tkankę społeczności ludzkiej”31. Ta nowość za-
czyna przybierać kształt przede wszystkim we wspólnocie 
chrześcijańskiej i „stawia przed społeczeństwem pytania 
w każdej chwili historii i w każdym miejscu na ziemi, a szcze-
gólnie przed społeczeństwem europejskim, które od tylu wie-
ków słucha Ewangelii o Królestwie zapoczątkowanym przez 
Jezusa”32. A więc idea nowości ma polegać na ewangelizacji 
kultur, różnych sfer życia społeczno – gospodarczego, poli-
tycznego oraz trosce o ubogich i potrzebujących. Wszystkie te 
aspekty wymagają przemiany w duchu Ewangelii33. 

29 Zob. tenże, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa [dalej: EiE], 2.
30 Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego 

II, t. I, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1995, s. 70-112.
31 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 34.
32 EiE 107.
33 Por. RMis, 37. Zob. W. Piwowarski, Tło społeczno-polityczne i reli-

gijno-kościelne punktem wyjścia „Nowej Ewangelizacji”, w: Nowa ewan-
gelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Goźdź, Lublin 
1993, s. 62-72. 
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Misja głoszenia Dobrej Nowiny została przekazana Kościo-
łowi przez Jezusa Chrystusa. Nowa ewangelizacja podejmuje 
tę misję. Jej generalnym celem jest odnowa Kościoła, przebu-
dowa całego doczesnego porządku według ewangelicznych za-
sad, ukształtowanie nowego człowieka i nowego społeczeń-
stwa oraz zbudowanie cywilizacji miłości opartej na wartościach 
moralnych i kulturowych zakorzenionych w tradycji chrześci-
jańskiej. Jan Paweł II nawoływał do budowy nowego społe-
czeństwa na drodze kształtowania nowego stylu życia osoby 
ludzkiej i nowego rodzaju więzi społecznych, poprzez respek-
towanie zasad miłości i solidarności34. Te dalekosiężne cele 
wymagają wysiłków wiary, podejmowanych cierpliwie i wy-
trwale.

Jan Paweł II uważa nową ewangelizację za jedną z form 
misji i stosuje na oznaczenie ewangelizacji w środowiskach, 
które już utraciły wiarę lub są na drodze do jej utraty. Nową 
ewangelizację papież umieszcza pomiędzy misjami ad gentes 
a ewangelizacyjnym wymiarem całej działalności Kościoła. 
Szerzej rozumiane pojęcie tejże rzeczywistości odnajdujemy 
w jego nauczaniu. Ewangelizacja to nie tylko żywe nauczanie 
Kościoła, ale także cała rozległa refleksja nad prawdą objawio-
ną, tak jak wyraziła się ona w dziełach Ojców Kościoła, to tak-
że spotkanie z kulturą każdej epoki35. Nowej ewangelizacji bę-
dzie można dokonać w takiej mierze, w jakiej nie tylko Kościół 
w całości, ale każdy chrześcijanin potrafi głęboko przeżywać 
swoją wiarę oraz bronić jej świadectwem swego postępowania. 
Ewangelizować oznacza zwiastować i rozgłaszać wszystkimi 
dostępnymi środkami całą treść objawionej prawdy, a więc 

34 Por. Jan Paweł II, Program ewangelicznej odnowy świata, ludzi 
i struktur, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1983, nr 5-6, s. 6.

35 Por. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania 
Vittoria Massoriego, RW KUL, Lublin 1994, s. 93.
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obejmuje: zwiastowanie, świadectwo, dialog i służbę. Ewange-
lizacja opiera się na połączeniu trzech nierozdzielnych elemen-
tów, jakimi są: głoszenie słowa, posługa sakramentalna i prze-
wodzenie wiernym. Ewangelizacja ma tak wykształcić 
chrześcijan w wierze, aby doprowadzić ich do sakramentów. 
Nie miałoby sensu przepowiadanie, gdyby nie formowało 
wiernych i nie wiodło do praktyki sakramentów.

Nowa Ewangelizacja jest dla Kościoła wezwaniem tak 
pryncypialnym jak istotne jest głoszenie nowości Ewangelii. 
Jednak zakładając, że chrześcijanin to człowiek ewangelizują-
cy i wciąż ewangelizowany, czyli nawracający się, trzeba za-
znaczyć, że nowa ewangelizacja skierowana jest także do tra-
dycyjnie wierzących, obecnych i aktywnych w Kościele.

2. Nowa recepcja świata 

Wacław Hryniewicz pisze, że „bez dialogu nie sposób już 
być chrześcijaninem we współczesnym świecie”36. Perspekty-
wa, którą roztacza Księga Apokalipsy mówi o ostatecznej rze-
czywistości „chwały i szacunku narodów” (Ap 21, 26) w nie-
biańskim Jeruzalem nowego stworzenia. Wszystkie narody 
wybrane są do życia w Królestwie pokoju i harmonii. Plura-
lizm religijny stał się wielkim wyzwaniem dla chrześcijaństwa. 
Wielokulturowość i wieloreligijność już na stałe wpisują się 
w oblicze świata współczesnego, dlatego i dzięki temu kształ-
tują się różne formy chrześcijaństwa. Bóg nie jest jednak włas-
nością żadnej religii, stąd ks. Hryniewicz snuje wizje po-
wszechnej Pięćdziesiątnicy, rozłożonej na wszystkie czasy 

36 W. Hryniewicz, Wymagania prawdy a kultura dialogu ekumeniczne-
go, „Studia Oecumenica”, 2002, t. 3, s. 5.

S. dR kAtARzynA kingA wAlkowiAk



79

Nowość w ewaNgelii dareM boga i wyzwaNieM dla Nowej ewaNgelizacji

i miejsca, gdyż Boży Duch posłany jest do wszystkich ludzi37. 
Ta świadomość umożliwia kształtowanie postawy dialogu 
wśród wierzących. 

Bezwzględną obowiązywalność powszechnych norm etycz-
nych może uzasadnić jedynie powołanie się na Boga, twierdzi 
szwajcarski teolog Hans Küng. Gdy zabraknie tej absolutnej 
instancji, wówczas człowiek jest w stanie uzasadnić przy po-
mocy rozumu wszystko, co modne i użyteczne38. Dlatego tak 
ważna jest rola nowej ewangelizacji – aby w nowy sposób uza-
sadnić konieczność odnoszenia się do Absolutu, jakim jest Bóg 
żywy w Jezusie Chrystusie.

Enzo Bianchi tak diagnozuje relacje Kościoła wobec świata: 
„W rzeczywistości istnieje nowość w relacji pomiędzy Kościo-
łem i światem. Nowość tę można ująć syntetycznie w następu-
jącej formule: „społeczeństwo potrzebuje Kościoła”, albo ina-
czej mówiąc „ten Kościół służy”. W obliczu kryzysu ideologii 
i kryzysu autorytetów, w obliczu braku fundamentu etycznego, 
wydaje się że społeczeństwo potrzebuje Kościoła, aby otrzy-
mać swoisty „suplement duszy”. Wzywa się Kościół na pomoc, 
aby obdarzył swoistą bazą religijną fundament społeczny i po-
lityczny. Poszukuje się więc chrześcijaństwa, które akceptuje 
bycie rezerwą etyczną. Poszukuje się chrześcijaństwa, które 
udziela swych wartości demokracji, ale ten proces, jeśli się go 
przedłuży, nie może się zakończyć inaczej jak tylko zabiciem 
wiary chrześcijańskiej, która rozwadnia się w wartościach 
ogólnych, w mądrości i kulturze światowej. Wówczas w jaki 
sposób wprowadzać w praktykę naśladowanie Jezusa, pójście 
za Nim? W jaki sposób kochać Pana z całego serca, duszy i sił? 
Kościół musi zachować nieskalanym w naczyniach glinianych 

37 Por. tamże, s. 6.
38 Por. I. Bokwa, Kryzys Oświecenia i nowoczesności?, w: Nowoczes-

ność i ponowoczesność fenomen i wyzwanie …, s. 17.
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skarb Ewangelii (por. 2 Kor 4, 7). Nie może ograniczyć boga-
ctwa wiary tylko do przekazu etycznego, którego oczekują lu-
dzie i które być może przyjmują, ale wówczas byłoby ono bez 
„woni poznania Chrystusa” (por. 2 Kor 2, 14), niezdolne do 
ogłaszania zbawienia przyniesionego przez Jezusa. Wiara 
chrześcijańska nie może się ograniczyć do czynienia dobra, ani 
do uniwersalnego przekazu antropologicznego, który by de-
mentował skandal krzyża i darmowość Ewangelii”39.

Chrześcijaństwo tylko wtedy spełni swą rolę wobec post-
modernistycznych wyzwań, gdy realizując nową ewangeliza-
cję przyczyni się do odnowy tkanki społeczno – kulturowych 
wartości świata, wyrzucając tym samym „stary kwas” i nie wy-
rzekając się radykalizmu. Świat ma prawo znaleźć taki styl ży-
cia w Kościele, we wspólnotach chrześcijańskich, który będzie 
zgodny z logiką wiary40. Jeśli zadaniem Kościoła jest niepoko-
ić świat, to znaczy zachęcać ludzi do rezygnacji z tego, co 
mniej doskonałe, rezygnacji ze złudnego poczucia samozado-
wolenia i samowystarczalności, to znaczy, że Kościół stale 
musi występować w roli oponenta, czy też stróża41. Ta rola 
może, ale nie musi być uciążliwa, nie mniej jednak wymaga 
ciągłego czuwania.

Giuseppe Cristaldi reflektując nad relacją wiary i kultury 
dochodzi do konstatacji, iż proces ewangelizacji oznacza po-
wrót do początków. Nowatorski charakter ewangelizacji doko-
nuje się na skrzyżowaniu między stawaniem się historii, czyli 
diachronią (następstwo procesów lub zjawisk) a treścią rekapi-
tulującą wydarzenia, czyli synchronią (jednoczesność wystę-
powania procesów lub zjawisk). Ewangelizacja stale odnosi się 

39 Por. E. Bianchi, Chrétien, que dis-tu de toi- même?, tł. z j. wł. 
M.Wirz, Bayard 2006, s. 49 n.

40 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis 
humanae, 6.

41 Por. Z. J. Kijas, Inna strona Kościoła …, s. 84.
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do treści synchronicznej wydarzenia zbawczego. W zmienno-
ści sytuacji kulturowych głoszone jest to samo zbawcze wyda-
rzenie. Pierwotna nowość wydarzenia przyczynia się do kryzy-
su zachowawczych elementów kulturowych. Z kolei innowacje 
kulturowe mogą stać się okazją do odkrycia wartości nowości 
pierwotnej. Treść synchroniczna wydarzenia wymaga, aby rze-
czywistość kulturowa nie zagubiła się w nieciągłości czasowej, 
stąd okazuje się zbawienną dla kultury tradycja. Ponowne roz-
poczęcie, a tym jest proces ewangelizacji, domaga się zobo-
wiązań dotyczących odczytania wiary i odczytania kulturowe-
go oraz uwzględnienia tradycji. „Można by nawet mówić 
o jedynym zobowiązaniu wiary, która się staje kryterium her-
meneutycznym kultury i kultury, która krytycznie poddaje się 
kenosis, aby stać się – w otwarciu na transcendencję wydarze-
nia – hermeneutyką wiary. W ten sposób, ewangelizacja jest 
ponownym rozpoczęciem wiary w kulturze, a także odnowie-
niem kultury w wierze”42. Chrześcijaństwo nie wyklucza trady-
cji. Uwzględnia nakaz Boga płynący z Księgi Rodzaju, by czy-
nić sobie ziemię poddaną, ale nie oznacza to rezygnacji z tego, 
co dawne, nie oznacza przerwania pewnej ciągłości. Rozwój 
nie niesie negacji tego, co stare lecz przemianę, nadanie nowe-
go, głębszego wyrazu temu, co mieści się w przestrzeni dobra, 
piękna i prawdy. W chrześcijańskim rozumieniu nowoczesność 
opiera się na trwałych fundamentach tradycji i na stałej inter-
pretacji aksjologii. 

Olivier Clément twierdzi, iż nowoczesność uczyniła 
z chrześcijaństwa system intelektualny w otoczce sentymenta-
lizmu, a na Wschodzie – obrzędowości. A jednak chrześcijań-
stwo wciąż dostarcza wody żywej całemu życiu, jest objawie-
niem i przekazywaniem Życia. Chrześcijaństwo jutra nie 

42 G. Cristaldi, Ewangelizacja a kultura, tł. J. Warzecha, „Communio” 
1982, nr 6(12), s. 104.
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będzie więc już jedynie przedziałem kultury, lecz zaprzecze-
niem i zapłodnieniem tej podstawy, tego paradygmatu, z które-
go wyrasta społeczność i polityczność43. Wielu myślicieli do-
strzega negatywne skutki aliansu chrześcijaństwa ze światem 
i chciałoby chrześcijaństwo odseparować, wyizolować od 
świata.

Wobec wypaczonego świata nadzieja przejawia się w nie-
ustannymi mówieniu „nie!” temu, co pochodzi z tego świata, 
w odrzucaniu wszelkich ludzkich drogowskazów, aby zmie-
rzać do przodu. Jurgen Moltmann ujmuje nadzieję, jako sprze-
ciw wobec każdej rzeczywistości doczesnej, gdyż nie z porząd-
ku doczesnego ona wypływa, lecz wyłącznie z Bożych obietnic, 
zwiastujących sprawiedliwość, wolność i pełnowartościowe 
życie. Punktem centralnym tych obietnic jest oczywiście zmar-
twychwstanie Chrystusa, będące wzorem wszelkich prze-
kształceń w świecie. W zmartwychwstaniu tym ma swe źródło 
dynamika, za pomocą, której Bóg chce objawiać się jako Żyją-
cy. I to w powiązaniu z życiem i działaniem człowieka, wpro-
wadzając zarówno możliwość uświęcenia i zbawienia, jak i ze-
psucia i zniszczenia44. Celem nadziei jest lepsza, nowa 
przyszłość. Nadzieja pozwala widzieć oczyma wiary przy-
szłość spełnioną i zrealizowaną w apokaliptycznej wizji „no-
wego nieba i nowej ziemi”.

Relacja pomiędzy nowością ontyczną, a postmodernistycz-
ną nowoczesnością życia współczesnego jest bardzo, wydawa-
łoby się odległa, mająca niewiele punktów stycznych. A jednak 
nowa ewangelizacja daje szansę na to, aby przyswoić, ukazać 
światu perspektywy nowego życia i nowego człowieka. I nie-

43 Por. O. Clément, Rzym inaczej Prawosławny wobec papiestwa, tł.  
z j. franc. M. Żurowska, Warszawa 1999, s.93.

44 Por. G. Sauter, Żywa nadzieja główne cechy chrześcijańskiego dys-
kursu o przyszłości, tł. z niem. K. Karski, CHAT, Warszawa 1999, s. 48.
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koniecznie chodzi tylko o świat chrześcijan, czy też świat 
wszystkich ludzi religii, ludzi wierzących. Wszak to oni kształ-
tują także świat niewierzących. Warto w tym miejscu przyto-
czyć wniosek Konferencji Episkopatu Ameryki: Nowa ewan-
gelizacja wymaga umiejętności rozpoczynania od nowa, 
przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Nowa ewange-
lizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania 
na sobie samym, mentalności status quo i takim pojmowaniu 
duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej postępować 
tak, jak się postępowało zawsze. Dziś „business as usual” już 
nie wystarcza. Jak starają się zaznaczyć niektóre Kościoły lo-
kalne, nadszedł czas, by Kościół wezwał swe wspólnoty 
chrześcijańskie do nawrócenia duszpasterskiego, ukierunko-
wania swych działań i struktur na misję45.

Nowe zadanie dla Kościoła określa też Lineamenta Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów mówiąc, iż wspólnoty 
chrześcijańskie muszą umieć zareagować odpowiedzialnie 
i  z odwagą na tę potrzebę odnowy, którą stawia przed Kościo-
łem transformacja kontekstu kulturowego i społecznego. 
Wspólnoty muszą uczyć się opanowania i realizowania długo-
falowej przemiany, zachowując jako punkt odniesienia nakaz 
ewangelizacji46. 

Przemiany społeczne i kulturowe stawiają wobec nowych 
pytań i wyzwań, tak instytucje jak ośrodki badań, czy uniwer-
sytety, będące owocem intuicji i charyzmatu jednostek oraz 
edukacyjnej troski Kościołów lokalnych. Instytucje te pełnią 
swą funkcję na otwartym dla wszystkich polu badań i rozwoju 

45 Por. V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karai-
bów, Dokument końcowy, (Aparecida, 13-31 maja 2007), n. 365-370, 
w: http://www.celam.org/celam.info/download/Documento_Conclusivo_
Aparecida.pdf., (04.11.2011 r.).

46 Por. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej …,  
p. 9 (04.11.2011 r.).
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wiedzy w różnych kulturach i społeczeństwach. U podstaw no-
wej ewangelizacji leży rozeznawanie znaków czasu, w które 
muszą się zaangażować ośrodki kulturalne i edukacyjne Koś-
cioła, ale też temu rozeznawaniu same muszą być poddane. 
W ten sposób będzie można określić krytyczne punkty owych 
wyzwań, energie i strategie, które trzeba zastosować, aby za-
pewnić przyszłość nie tylko Kościołowi, ale również człowie-
kowi i ludzkości47.

Podsumowanie

Nasuwa się pragnienie odpowiedzi na pytanie: w jaki spo-
sób chrześcijaństwo ma wpływać na kształtowanie się współ-
czesności w świetle ewangelicznej nowości? Biblijna analiza 
nowości przyniesionej przez Chrystusa rysuje perspektywę, 
wskazuje horyzont. Prawosławny teolog, metropolita Ignacy 
z Latakii, przedstawiciel patriarchatu antiocheńskiego w wy-
stąpieniu inaugurującym konferencję Światowej Rady Kościo-
łów w Uppsali mówił, że nowości nie należy rozumieć jako 
programu studiów czy działania, lecz jako wiecznie trwające 
wydarzenie, jedynie ważne w całej historii, gdyż „niebo i zie-
mia przeminą” (Mt 5, 18), a wydarzenie Nowości nie przemi-
ja48. 

Jasne i oczywiste staje się też stwierdzenie, iż Kościół roze-
znając właściwie kondycję społeczno – kulturową świata, po-

47 Por. tamże, p. 21.
48 Por. J. Klinger, O istocie prawosławia, IW PAX, Warszawa 1983,  

s. 437-438. Specyfika postawy prawosławnej wskazuje na to, że prawdziwa 
nowość nie jest wynikiem stopniowych ulepszeń, nie rewolucjonizuje pro-
cesów zewnętrznych, lecz pokazuje inną rzeczywistość, dostępną dzięki 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Od Niego pochodzi zjawisko no-
wości: tamże, s. 438.
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dejmując nową ewangelizację ma odnawiać ten świat ku jego 
odwiecznemu przeznaczeniu. Nie da się tego osiągnąć bez jas-
nego głoszenia „wydarzenia nowości” jakim jest Jezus Chry-
stus. Czy więc oznacza to zielone światło dla uprawiania teolo-
gii kerygmatycznej? Być może. Jednak historia uczy, że żadne 
preferowanie jednostronności nie jest korzystne dla całokształ-
tu przekazu wiary chrześcijańskiej. Niech Apostoł Narodów 
będzie dla nas drogowskazem, gdy radzi: „Bądźcie naśladow-
cami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1Kor 
11, 1), „albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się kró-
lestwo Boże” (1 Kor 4, 20).

SUMMARY

This raises the desire to answer the question: how can Chris-
tianity influence the shaping of the present in light of the nov-
elty of Gospel? The Biblical analysis of the novelty brought by 
Christ draws new perspective, shows the horizon. An Orthodox 
theologian, Metropolitan Ignatius of Latakia, a representative 
of the Patriarchate of Antioch in a speech inaugurating the con-
ference of the World Council of Churches in Uppsala, said that 
the novelty should not be construed as a study program or ac-
tivity, but as an ever-lasting event, only valid for the entire his-
tory , because “heaven and earth pass away” (Mt 5, 18), and 
event of novelty does not go away49.

It is also clear and obvious to state that by discerning prop-
erly the socio - cultural condition of the world and taking on the 
new evangelization, the Church is to restore this world to its 
eternal destiny. This can not be achieved without a clear  

49 Cf. J. Klinger, O istocie prawosławia, IW PAX, Warszawa 1983,  
p. 437-438. 
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proclamation of “the events of novelty” which is Jesus Christ. 
So does it mean a green light to do kerygmatic theology? May-
be so. But the history teaches that a preference for unilateralism 
is not beneficial for the overall transmission of the Christian 
faith. Let the Apostle of the Gentiles will be our lodestar, the 
advice: “Be imitators of me, as I am of Christ” (1 Cor 11, 1), 
„since it is not in word but in the power of the kingdom of God” 
(1 Cor 4, 20).
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Postać ks. Michała Woronieckiego stała się przedmiotem 
kilku publikacji, jednak do dziś brak jest poważniejszych opra-
cowań dotyczących jego osoby jako więźnia łagrów sowie-
ckich, ojca duchownego Wyższego Seminarium czy zaintere-
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sowania nim jako artystą. Niniejszy artykuł niech posłuży do 
wnikliwego zainteresowania się historyków tak bardzo barwną 
i bogatą postacią ks. Michała i jego spuścizną.

I. KOLEJE ŻYCIA

Człowiek rodzi się w konkretnym czasie i określonym śro-
dowisku wzrasta. Posiada on pewne cech, które dziedziczy po 
przodkach, a niektóre natomiast wyrabia poprzez środowisko 
naturalne. Przypatrzmy się na środowisko rodzinne, w którym 
przyszedł na świat i w którym wzrastał ks. Michał Woroniecki. 

1. Dzieciństwo i dom rodzinny

Michał Woroniecki, syn Wiktora i Heleny z domu Balińska, 
urodził się 23 grudnia 1908 r. w Nowej Wilejce koło Wilna. 
Dwa dni po urodzeniu Michał został ochrzczony w kościele 
parafialnym św. Kazimierza Królewicza. Po zakończonej uro-
czystości chrzcielnej matka położyła niemowlę na ołtarzu, 
ofiarując je Bogu i wyrażając pragnienie, aby jej syn został 
w przyszłości kapłanem1.

Ks. Michał sam o mamie wspominał jako o osobie odzna-
czającej się żywą wiarą i pobożnością. Helena czynnie uczest-
niczyła w życiu parafialnym, jako młoda osoba brała udział 
w noszeniu chorągwi w czasie procesji. Mając 22 lata, została 
wydana za mąż za Wiktora Woronickiego. Będąc żoną i matką 
prowadziła dzieci prawie codziennie do kościoła. Ks. Michał 

1 Archiwum Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w Krakowie, 
dalej AKMK, Teczka personalna I/1-2: Testimonium nativitatis et baptismi, 
nr 447 (1908).
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mówił we wspomnieniach o swej matce jako bardzo pracowi-
tej, pomysłowej, ambitnej i zaradnej kobiecie, która również 
bardzo dobrze gotowała. Ponadto lubiła ona porządek, kwiaty, 
słuchać radio czy śpiew. Umiała szyć, wyszywać, haftować, 
robić na drutach Zawsze gotowa była do niesienia pomocy 
bliźnim i potrzebującym, odwiedzała chorych. Nie lubiła kłam-
stwa, a także mocno przeżywała, gdy ją skrzywdzono2.

Mały Michał w wieku 4 – 5 lat bawił się w „procesje” ze śpie-
waniem. Jako 7 - letni chłopiec, w 1915 r. wraz z rodzicami musiał 
opuścić rodzinną miejscowość. Zawierucha wojenna dała znać 
o sobie i w tych stronach. Zbliżał się front niemiecki. Car wydał 
nakaz ewakuacji wszystkich urzędników państwowych wraz z ro-
dzinami w głąb Rosji. Ojciec jego był naczelnikiem poczty, która 
mieściła się w ich domu. W 1915 r. razem z matką, bratem i siostrą 
wyjechali w głąb Rosji do Samary nad Wołgą, potem do Penzy na 
północy. Od 1916 r. Michał mieszkał z rodzicami w Petersburgu, 
gdzie zastała ich rewolucja październikowa3. 

Później będzie wspominał te chwile rewolucji październiko-
wej: „Przypominam niepokoje, trwogi, strach i opowiadania 
o różnych zbrodniach, dokonywanych na carskich oficerach, 
urzędnikach, o polowaniu na burżujów po piwnicach i stry-
chach. Pamiętam pogrzeb zabitych, niesionych w czerwonych 
trumnach w wielotysięcznym pochodzie przy śpiewie „Вставай 
поднимайся �а�о�ий на�од”. Oglądałem ten pochód z nie- �а�о�ий на�од”. Oglądałem ten pochód z nie-�а�о�ий на�од”. Oglądałem ten pochód z nie- на�од”. Oglądałem ten pochód z nie-на�од”. Oglądałem ten pochód z nie-”. Oglądałem ten pochód z nie-
wielkiej odległości”. W tych czasach, jako dziesięcioletni chło-
pak zaznał także i głodu. W Petersburgu rozpoczął naukę 
w polskiej szkole4. 

2 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Wspomnienia 
o mojej Mamie Helenie Woronieckiej.

3 I. Szkudelska, Wędrując do bram nieba. w: „Głos znad Niemna” 26: 
1998, s. 5.

4 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-
żana 1989.
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2. Młodość

Po trzech latach pobytu na obczyźnie zimą 1918 r. rodzina 
Woronieckich powróciła do rodzinnej Nowej Wilejki, jednak 
bez ojca. Ojciec z Rosji wrócił dopiero wiosną 1919 r., ale nie-
zadługo potem 13 września zmarł na tyfus. Lata 1919 – 1920, 
na wileńszczyźnie to okres niepokojów i wojny. Znowu powró-
ciło cierpienie i głód.  

Michał został posłany do szkoły powszechnej w Wilnie, 
którą prowadzili Księża Misjonarze ze Zgromadzenia św. Win-
centego á Paulo. Szybko dał się poznać jako niezwykle uzdol-
niony i nader pobożny uczeń. Niestety, trudności finansowe, 
jakie wówczas przeżywała jego rodzina, stały się wielką prze-
szkodą w kontynuowaniu nauki. Niespodziewanie z pomocą 
w tej sytuacji przyszedł przełożony zakonu Księży Misjonarzy, 
któremu podczas wizytacji szkoły przedstawiono uzdolnione-
go ucznia, twierdząc, że być może kiedyś w przyszłości będzie 
on księdzem.

Dnia 20 listopada 1922 r. w kościele św. Kazimierza Michał 
przyjął sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, którego udzielił 
mu bp Jerzy Matulewicz, ordynariusz wileński. 

W młodości Michał często służył do Mszy św. jako mini-
strant5. 

3. Powołanie

Przeczucia księży nauczycieli spełniły się. Po ukończeniu 
szkoły w Nowej Wilejce w 1924 r. Michał zgłosił się do Niż-
szego Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie. Jak mówił 

5 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-
żana 1989.
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sam Michał: „To były najpiękniejsze lata młodości. Entuzjazm 
był do wszystkiego. Niezapomniany okres, niezapomniane lata 
życia”6.

Tak oto wspominał Michał tę chwilę pożegnania z mamą 
i rodzeństwem na dworcu, gdy odjeżdżał do Seminarium do 
Krakowa: „Z pewnym smutkiem odprowadziła mię Mama 
z bratem Henrykiem i siostrą Aurelią do pociągu. Pobłogosła-
wiła mnie Mama, pożegnała ze łzami i dała obrazek Matki Bo-
żej Ostrobramskiej na pamiątkę. Na odwrotnej stronie Aurelia, 
moja siostrzyczka, napisała ołówkiem te słowa: „Z błogosła-
wieństwem od Mamy drogiemu synu w dniu wyjazdu do Kra-
kowa dnia 8.IX.1927r. Nowa-Wilejka.” Mama zaś swoją ręką 
dopisała: „Niech ta Matka Najświętsza Cię doprowadzi do tego 
stanu do którego dążysz”7.

Po ukończeniu Niższego Seminarium, Michał w 1927 r. wstą-
pił do Wyższego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. 
Nowicjat odbył w Krzeszowicach i Krakowie. Po dwóch latach 
nauki złożył śluby zakonne 8 grudnia 1929 r. w Krakowie8. 

W 1931 r. zdaje maturę w Krakowie9. W latach 1931 – 1935 
uczy się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjo-
narzy w Krakowie10.

W 1934 r. umiera rodzona siostra Michała – Aurelia 
w 19 roku życia.

6 Tamże.
7 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Wspomnienia 

o mojej Mamie Helenie Woronieckiej.
8 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-

żana 1989.
9 AKMK, Teczka personalna I/3-4: Świadectwo Dojrzałości, nr 18, 

Kraków 2 czerwca 1931.
10 AKMK, Teczka personalna I/3-4: Testimonium emensi Studii Theologi-

ci. Cracoviae 2 Julii 1935. 
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Dnia 16 czerwca 1935 r. diakon Michał Woronieckiego, 
z rąk bpa Stanisława Rozponda, sufragana krakowskiego otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w kościele 
pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Stradomiu w Krako-
wie11.

Mszę świętą prymicyjną neoprezbiter ks. Michał celebrował 
w Wołkowysku 29 czerwca 1935 r., gdzie żyła jego matka 
z bratem Henrykiem. 

II. KAPŁAŃSTWO

Gdy biskup wkłada ręce na kandydata do kapłaństwa mod-
ląc się przeznacza go tym samym do określonego zadania 
w głoszeniu Ewangelii. Przyszedł taki czas dla diakona Micha-
ła, kiedy to biskup wyświęcił go na kapłana. Zaczęła się piękna 
przygoda w kapłaństwie dla ks. Michała, która prowadziła 
przez okres próby i codziennemu odpowiadaniu Bogu, jestem 
gotów pójść tam, gdzie mnie poślesz.

1. Pierwsze duszpasterstwo

Po święceniach, ks. Michał otrzymał skierowanie tzw. 
„Wolę Bożą” na placówkę do Warszawy, gdzie w latach 1935 
– 1936 pracuje jako wikariusz przy kościele św. Krzyża, a tak-
że uczy religii w rzemieślniczej szkole wieczorowej12.

W 1936 r. zmarł brat ks. Michała, Henryk w Łyskowie.

11 AKMK, Teczka personalna I/3-4: Świadectwo, nr 240.
12 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-

żana 1989.
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W 1936 – 1937 r. ks. Michał został przeniesiony do Krako-
wa. Prowadził tam zajęcia z matematyki i geografii w Małym 
Seminarium Księży Misjonarzy na Nowej Wsi. Posługiwał 
jako kapelan tamtejszego szpitala Sióstr Miłosierdzia na Łob-
zowie w Krakowie.

W 1937 r. został przeniesiony do Lwowa. Pracował tam 
jako kapelan w Państwowym Szpitalu Powszechnym przy ul. 
Głowińskiego13. Miał bardzo dużo pracy w duszpasterstwie 
z chorymi. Nocne dyżury, prowadzenie metrykalnych ksiąg. 
Wybuch II wojny światowej zastał ks. Michała we Lwowie. 
Lwów był bombardowany już w pierwszy dzień wojny, co spo-
wodowało duży napływ rannych do szpitali14. 

Dnia 17 września 1939 r. niespodziewanie armia czerwona 
niespodziewanie wkroczyła na Kresy Wschodnie Rzeczpospo-
litej i przyłączyły je do Związku Radzieckiego. Zaczęły się 
aresztowania i terror wymierzony przeciw Polakom. 

Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa we wrześniu 
1939 r. w krótkim czasie nowe władze radzieckie usunęły ze 
szpitala dyrektora Pohoreckiego i administratora Zawadzkie-
go. Kazano zamknąć trzy kaplice, jakie znajdowały się na ob-
szernym terenie tego szpitala. Kaplice obsługiwało czterech 
kapelanów: trzech dla katolików oraz jeden kapelan dla uni-
tów. Zażądano zamknięcia tych kaplic dla chorych i personelu. 
Zabroniono usługiwania chorym potrzebującym sakramentów. 
Dla kapelanów wstęp do szpitala był zabroniony. Ks. Michał 
starał się jednak dobierać odpowiedni czas, by jakoś po kryjo-
mu udzielać chorym sakramentów. Nowemu dyrektorowi jed-
nak donoszono, że kapelan chodzi do chorych. Dyrektor  

13 T. Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowie-
ckich od 1918 r. Lublin 1996, s. 170 -171.

14 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-
żana 1989.
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stanowczo zabronił ks. Michałowi wstępu do szpitala. Zagroził 
karami i osobistą odpowiedzialnością za „nieposłuszeństwo”. 
Ostatni raz uczynił to w obecności nieznanej osoby z KGB.

Księża katecheci zwolnieni ze szkół musieli szukać pracy 
gdziekolwiek, niektórzy rejestrowali się jako wikariusze przy 
parafiach. 

Dnia 22 czerwca 1941 r. wybuchła wojna między Niemca-
mi, a Związkiem Radzieckim. Nastała okupacja hitlerowska, 
łapanki, prześladowanie Żydów, aresztowania. Dochodzi do 
zbrodnie banderowców wobec Polaków w Galicji. Do zakoń-
czenia wojny w 1945 r. ks. Michał był kapelanem przy szpitalu, 
lecz teraz jego praca była z ograniczoną swobodą poruszania 
się.

2. Proboszcz w Łyskowie

Następną placówką duszpasterską dla ks. Michała był Ły-
sków. Po śmierci proboszcza w Łyskowie, wówczas dekanatu 
wołkowyskiego, tamtejsi parafianie prosili przez swego dele-
gata, by do Łyskowa wyznaczono kapłana. Delegat był sta-
nowczy, nie zwracał uwagi na tłumaczenia przełożonego, że 
wszyscy Polacy opuszczają Lwów i wyjeżdżają do Polski. 
Ostatecznie wyznaczono ks. Woronieckiego do Łyskowa na 
proboszcza. Przyjął tę decyzję jako wyraz woli Bożej15. 

Po zakończeniu II wojny światowej i ustaleniu nowych gra-
nic państwowych Polacy wyjeżdżają ze Lwowa i terenów 
ZSRR do Polski. W grudniu 1945 r. ks. Michał wyjechał 

15 M. Woroniecki, Świadectwa lokalne. Red.: J. Mazur. W: Świadectwo 
Kościoła Katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschod-
niej. Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej  
11-15.08.1991, Lublin 1994, s. 109-118.
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z mamą ze Lwowa do Łyskowa już do BSSR. Spełniał tam 
obowiązki administratora parafii księży misjonarzy16.

Dnia 23 grudnia 1945 r. z rozbitego przez bombardowania 
dworca kolejowego we Lwowie, z dobowym prawie opóźnie-
niem, w wagonach w większości bez okien, przepełnionych zde-
mobilizowanymi żołnierzami wracającymi do domów, przez 
Baranowicze i Wołkowysk ks. Michał dotarł do Łyskowa.

Łysków miasteczko w diecezji pińskiej, leżące w nowych 
granicach administracji państwowej województwa brzeskiego, 
powiatu próżańskiego. 

Kościół i klasztor misjonarzy w Łyskowie, był fundowany 
w 1527 r. przez Macieja Kłoczkę. Świątynia do której przybył 
ks. Michał to budynek późnobarokowy, w latach 1763-85, 
w 1818 r. przebudowano wieżę. Po kasacie zakonów w 1866 r. 
kościół został zamieniony na cerkiew prawosławną, a następnie 
był przebudowany po pożarze w latach 1883-84. Na cmentarzu 
przykościelnym znajduje się mogiła poety i dramaturga epoki 
Odrodzenia, Franciszka Karpińskiego (1741-1825). W ostat-
nich latach zdewastowany grób został zrekonstruowany przez 
Zakłady Mechaniczne PZL - Wola z Warszawy17. 

Parafia łyskowska zdziesiątkowana wywozami i wojnami 
była nieliczna. Ludność katolicka była rozsiana po koloniach 
i wsiach, w których większość ludności stanowili prawosławni. 
Szkoły polskiej nie było. Nauczanie dzieci religii było zabro-
nione, jak też wszędzie w całym Związku Radzieckim. Księ-
dzu surowo zabroniono nauczać religii dzieci i młodzież i o tym 
często mu przypominano. Obłożono olbrzymimi podatkami 

16 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. Ró-
żana 1989.

17 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Bia-
łorusi, Burchard Edition 1997, s. 130-131.
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kościół, za ziemię kościelną, plebanię, co skutecznie wyczer-
pywało pieniężne zapasy kościoła i parafian.

W 1947 r. pełnomocnik do spraw religii w Brześciu kazał 
podpisać deklarację, że księża nie będą uczyli systematycznie 
religii. Kto nie podpisze, ten nie otrzyma „sprawki” rejestracyj-
nej i będzie pozbawiony administrowania parafią. Tylko rodzi-
ce mieli prawo uczyć swoich dzieci pacierza i katechizmu.

Parafianie łyskowscy byli bardzo życzliwi i ofiarni: poma-
gali pieniędzmi spłacać bardzo duże podatki nałożone przez 
państwo na kościół. Chodzili do kościoła, korzystali z sakra-
mentów św. i uczestniczyli w nabożeństwach. Dzieci i mło-
dzież uczęszczała licznie do kościoła, chłopcy mogli usługiwać 
do Mszy św., dziewczynki chętnie brały udział w białej proce-
sji. Na razie nie było to zabronione.

W 1947 r. należało zarejestrować kościoły, komitet parafial-
ny, komisję rewizyjną oraz podpisać z Urzędem do Spraw Re-
ligii Okręgu Brzeskiego tzw. „umowę”, formalnie uzależniają-
cą księdza od parafialnego komitetu.

Specyficznymi zmaganiami Kościoła w Łyskowie w okre-
sie totalitarnego systemu były wysiłki, by wierni trwali w wie-
rze, którą podtrzymywały: uczestnictwo w niedzielnych i świą-
tecznych nabożeństwach, uczęszczanie do spowiedzi, 
przystępowanie do komunii św., zaopatrywanie chorych w sa-
kramenty i urządzanie dobrze zorganizowanych procesji eu-
charystycznych.

Dzięki względnej tolerancji władz lokalnych, szczególnie 
przychylnego milicjanta dzielnicowego, udawało się zaanga-
żować starszą młodzież przy chórze, a nawet urządzać przed-
stawienia czy też tradycyjnego „Heroda”. Udawało się prze-
prowadzenie co roku katechizację i przygotowania dzieci do 
 I komunii św.

Jesienią 1948 r. przyjechała z Różany do Łyskowa rejonowa 
komisja i przejrzała bibliotekę domową proboszcza oraz książki 
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przechowywane w kościele. W niektórych numerach czaso-
pism sprzed 1939 r. „Rycerza Niepokalanej”, „Posłańca Serca 
Jezusowego”, „Homo Dei”, znaleziono antykomunistyczne ar-
tykuły. Zabrano je i spisano protokół. Po pewnym czasie ta 
sama komisja znowu przejrzała książki i czasopisma, jakie 
przechowywało się w skrzyniach w zakrystii, tym razem rów-
nież coś z antyradzieckiej lektury znaleziono i zabrano. Był to 
sygnał, że zbierano „dowody” w celu oskarżenia księdza o an-
tyradziecką działalność i propagowanie wywrotowych treści18.

III. CZAS PRÓBY WIARY

Przychodzi taki czas w życiu chrześcijanina czy kapłana, 
kiedy w to co się wierzy należy zaświadczyć ceną obelg, po-
mówień, wyszydzenia czy oplucia. W życiu ks. Michała był 
czas próby wiary, była Droga Krzyżowa i odpowiedź życiem 
w wartości ewangeliczne. Przypatrzmy się jaką drogą popro-
wadził swego sługę Pan.

1. Okres prześladowań

Dnia 20 maja 1949 r. ks. Michał udał się do Brześcia, przez 
lasy do szosy, prowadzącej przez Prużany do Brześcia. Po dro-
dze w Prużanach został zatrzymany przez milicję. Natomiast, 
gdy ks. Michał opuścił plebanię w Łyskowie, zaraz pod jego 
nieobecność milicja zrobiła rewizję, przesłuchano najbliższych 
ludzi z otoczenia księdza. Pytano, gdzie ksiądz chował radio, 
broń, dolary? Przekopywano ziemię w piwnicach, gdzie im się 

18 M. Woroniecki, Świadectwa lokalne..., s. 109-118.
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zdawało, że coś może być ukrytego z zakazanych rzeczy. Nie 
znaleziono niczego ani w piwnicach kościoła ani też w piwni-
cach domu misjonarskiego.

Po dwóch dniach ks. Michała zawieziono do Brześcia na  
ul. Lenina 7. Ksiądz nie był jeszcze aresztowany. Pilnował go 
tylko przy drzwiach żołnierz. Urzędnicy nie zwracali na księ-
dza nawet uwagi. Byli zajęci pilnym zbieraniem „dowodów”. 
Czasem tylko pytano: gdzie schował broń? Złoto? Gdzie i jak 
organizował ludzi przeciw władzy sowieckiej? 

Dnia 25 maja 1949 r. zaprowadzono ks. Michała do tzw. 
„operatiwki” i kazano podpisać dokument z sankcją prokurato-
ra na aresztowanie, poczym zaprowadzono go do podziemia. 
Tam, w izbie przechowywania rzeczy musiał oddać ręczny ze-
garek, pieniądze jakie jeszcze miał, płaszcz, teczkę z drobiaz-
gami. Wszystko to spisano i położono do czasu ukończenia 
śledztwa. Na zegarek wypisano oddzielne pokwitowanie. 

Ks. Michał stanął przed celą nr 7, dozorca otworzył drzwi 
i żelazne zasuwy z trzaskiem, poczym wpuścił księdza do otwar-
tej celi. Nieznajomi więźniowie, starsi i młodsi wiekiem. 

Przesłuchania prowadzono przeważnie nocami. Przeciąga-
no je czasem do rana. Po wieczerzy, kiedy więźniowie układali 
się do snu, a częściej, kiedy już spali, z trzaskiem kluczy i za-
suwek nadzorca otwierał drzwi i pytał w utartej formie. 

Takie wydarzenia relacjonuje sam ks. Michał: „Jednej nocy 
nadzorca otworzył drzwi i zawołał: 

– Kto na „W”?
– Woroniecki – odezwał się ksiądz.
– Wychodź!
Zaprowadził z rękami w tyle przez podwórko do następnego 

domu na drugie piętro do gabinetu prowadzącego moje śledz-
two Matwiejewa. Kazał usiąść na taborecie. Zapisywał wszel-
kie dane – nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce urodzenia 
itd.
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– A więc, Woroniecki, opowiadaj. Jak ty organizowałeś lu-
dzi przeciw władzy państwa? Mów!”

Z początku ksiądz się tłumaczył, że niczego podobnego nie 
czynił. Że nie przyjechał do Łyskowa, aby zajmować się poli-
tyką i to wrogą. Żadnej organizacji nie założył. Publicznie, 
prawda, powiedział raz w kościele, że „u nich (władzy) Kon-
stytucja mówi tak, a co innego robi”. – Nie uważałem tego za 
przestępstwo czy kłamstwo. Nie zachęcałem młodzieży by nie 
zapisywała się do komsomołu. Czy też rolników nie wstrzymy-
wałem, by zapisywali się do kołchozu. Nie byłem naiwnym 
durniem, żebym nie rozumiał tego, co znaczy agitacja w ZSSR 
przeciw ZSSR. Jako kapłan zajmowałem się tylko sprawami 
religijnymi – modlitwą, nabożeństwami w kościele, udziela-
niem sakramentów wierzącym” – mówił.

Dnia 13 lipca 1949 r. zapadł wyrok 25 lat obozów pracy 
(��� – исп�авит���но-т��дов�� �а���я / poprawczo - robot-��� – исп�авит���но-т��дов�� �а���я / poprawczo - robot- – исп�авит���но-т��дов�� �а���я / poprawczo - robot-исп�авит���но-т��дов�� �а���я / poprawczo - robot--т��дов�� �а���я / poprawczo - robot-т��дов�� �а���я / poprawczo - robot- �а���я / poprawczo - robot-�а���я / poprawczo - robot- / poprawczo - robot-
nicze obozy) na 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfi-
skatę całego osobistego mienia19. Odprowadzono skazanego 
ks. Michała do więzienia.

Cele były obszerniejsze, wysokie i o wiele wygodniejsze niż 
w piwnicach więzienia śledczego. W wyznaczone dni pozwa-
lano przynosić dla skazanych paczki z żywnością. Często brat 
Ludwik Dziemianczyk przywoził paczki dla księdza od mamy. 
Dni się dłużyły. Można było czytać książki, dostarczane przez 
kierownictwo więzienia. Dzień wypełniały rozmowy, opowia-
dania różnych przeżyć.

Dnia 28 września 1949 r. zaprowadzono do kolejnej celi, 
w której zbierano więźniów, przeznaczonych na wywóz do 
miejsca przeznaczenia. Była już pora nocna, gdy nadszedł 
wreszcie oficer konwoju, który miał przeprowadzić więźniów 

19 AKMK, Teczka personalna III/1: M. Woroniecki. Na izolacji w Dżez-
kazganie Rudniku 1949-1956. Zapiski wspomnień, rkp., cz. 1 (2), s. 12-32. 
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do pociągu. Przyprowadzono więźniów przed stojącymi wago-
nami. Policzono, sprawdzono dokumenty i wprowadzono do 
wagonów z przedziałami. Na korytarzach stróżowali żołnierze 
NKWD uzbrojeni w karabiny.

Pociąg z Brześcia wyruszył w drogę, zatrzymał się w Orszy. 
Odprowadzono wszystkich ze swymi rzeczami do więzienia, 
które miało być odskocznią do dalszej podróży. Współwięźnio-
wie dowiedziawszy się, że wśród nich jest ksiądz poprosili go, 
by poprowadził modlitwie różańcowej. I było tak przez kilka 
dni. Pewnego razu brzeską grupę więźniów wywołano z cel. 
Sprawdzono i odprowadzono z rzeczami do pociągu. Ks. Mi-
chał ruszył w dalszą drogę. Było to w początkach miesiąca paź-
dziernika 1949 r.

2. Zesłanie

Z Orszy przywieziono więźniów do Moskwy. W Moskwie 
przesadzono wszystkich z rzeczami osobistymi do więzien-
nych autobusów, przewieźli na inną stację, gdzie stał już przy-
gotowany pociąg. Wsadzono wszystkich do pociągu. Pociąg 
ten, jadący azjatycką drogą kolejową, zatrzymał się w Pietro-
pawłowsku, w Kazachstanie. Po krótkim postoju pociąg ruszył 
w dalszą, azjatycką, nieznaną20.

Dnia 9 października 1949 r. wysadzono więźniów z pocią-
gu, który zatrzymał się na końcowym już etapie w Dżezkazga-
nie Rudniku. W stepowej tej miejscowości znajdywało się kil-
ka obozów. Konwój podążał przez kamieniste pole, nie było 
widać ani budynków, ani drzew. Był kompleks łagrów, skazań-
cy stanęli przed wysoką bramą, przy której był budynku dyżur-
ki, za bramą były widoczne baraki, zabudowania i chodzących 

20 Tamże, s. 32-45.
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ludzi. Był to obóz, w którym ks. Michałowi przyszło się rozpo-
cząć odsiadywanie wyroku. Terytorium obozu było otoczone 
kolczastym drutem z wieżyczkami dla wartowników, bacznie 
pilnujących więźniów w obozie.

Na powitanie nowego transportu z obozu wyszło dowódz-
two, którym przekazano dokumenty i papiery. Kilku podofice-
rów przystąpiło do rewizji rzeczy oraz rozpoczęła się osobista 
rewizja. Różaniec i medalik ks. Michał ukrył w rzeczach oso-
bistych, które przy rewizji nie zostały znalezione. Po rewizji 
więźniów zaprowadzono następnie skazańców do stosunkowo 
małego baraku, w którym odbyli przymusową kwarantannę 
i zapoznali się z otoczeniem, pracą i warunkami życia.

Jak się okazało, w tym samym baraku znajdowali się:  
ks. Antoni Kujawa proboszcz z Żołudka i dwaj karmelici 
z Ostrej Bramy z Wilna – o. Grzegorz i o. Beniamin Kozera. 
Przywieziono ich z Brześcia do Dżezkazganu tak jak ks. Mi-
chała, tylko w innych wagonach. Barak był bardzo przepełnio-
ny ludźmi, było ciasno i zimno. Drzwi baraku zamykano na 
noc na klucz, nie był on też ogrzewany, brakowało wewnątrz 
świeżego powietrza, był zaduch.

Obóz posiadał dwa wydziały, czwarty punkt natomiast był 
położony nieopodal od rejonowego miasta Dżezkazgan. Obóz 
ten, w którym przebywał ks. Michał i pobliskie inne znajdywa-
ły się koło kopalni miedzi. Więźniom przysługiwało prawo do 
wysłania dwóch listów na rok do krewnych, krótko pisane i tyl-
ko w języku rosyjskim. Praca w obozie odbywała się po śnia-
daniu.

Po kwarantannie więźniów wcielano niektórych do pracy 
w brygadach, albo tworzono z nich nową brygadę. Ks. Michała 
zaliczono do brygady zwanej „awaryjną”. Była to specjalna 
brygada do rozładunku z wagonów kolejowych materiałów bu-
dowlanych, jak: belek, desek, drewna czy też do rozładunku 
węgla kamiennego. W zależności od przybycia transportu, bry-

Ks. Michał wroNiecKi cM. KapłaN, zesłaNiec, artysta (1908 – 1998)
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gadę wzywano do rozładunku o różnych porach dnia i nocy. 
Zdarzało się i tak, że po rozładowaniu pociągu w nocy nie było 
już czasu na sen, a z rana po umyciu się i po śniadaniu szli do 
innej pracy. Kiedy „awaryjna” brygada nie miała specjalnej 
pracy, prowadzono ją do zwykłych robut. Nieraz praca odby-
wała się na czystym polu przy załadunku kamieni, który służył 
jako materiał do budowania domów, baraków czy innych po-
mieszczeń. Dość często sprawdzano skrupulatnie liczbę więź-
niów, liczono nieraz kilkakrotnie. Czasem przeprowadzano re-
wizję – czy czegoś zakazanego kto nie przynosi do obozu. 

Władze obozowe co pewien czas kontrolowały stan zdrowia 
więźniów. Co pewien czas komisja lekarska badała stan zdro-
wia więźniów.

Pewnego listopadowego dnia, po pracy, spotkał się ks. Mi-
chał z ks. Władysławem z Łotwy. Po zaprzyjaźnieniu się i wy-
mianie informacji co do możliwości duszpasterskich w obozie, 
ks. Władysław obiecał pomóc ks. Michałowi zorganizowanie 
paramentów i najpotrzebniejszych rzeczy dla sprawowania 
Mszy św. Ks. Władysław dotrzymał słowa, kilku tygodniach 
przyniósł ks. Michałowi mały notes z zapisaną Mszą św. wo-
tywną o NMP, Kanon Mszy św. po łacinie, dostarczył także 
opłatki i wino. Potem wino i opłatki przesyłała matka ks. Mi-
chałowi.

Pierwszą Mszę św. w łagrze ks. Michał odprawił 25 grudnia 
1949 r., w uroczystość Bożego Narodzenia. Kilku więźniów 
czuwało, aby nikt przypadkowo nie nadszedł. Nie wolno było 
zbierać się na wspólne modlitwy. W tym wypadku nikt nie 
przyszedł i nie przeszkodził. Kilka osób przystąpiło do spowie-
dzi i przyjęło Komunię św. Ołtarz był przygotowany na nocnej 
szafce stojącej między piętrowymi pryczami, a zwykły kubek 
posłużył jako kielich. Po odprawieniu pierwszej Mszy św. 
w obozie, ks. Michał już śmielszy, starał się odprawiać Mszę 
św. odważniej i częściej. Wypadało to różnie i w różnych 
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miejscach, często rano przed pobudką siedząc na łóżku, albo 
pod wieczór21. Później udało mu się zrobić maluteńki kielich 
z patenką z aluminium. Wielką pociechę i ulgę przynosiła księ-
dzu książeczka „O naśladowaniu Chrystusa”, którą otrzymał 
w jednej z posyłek22.

Po upływie pewnego czasu ks. Michał został przeniesiony 
z brygady „awaryjnej” do brygady „budowniczej”. W szcze-
rym polu budowano rękoma więźniów drewniane domki – 
małe osiedle robotnicze.

Od dnia 2 października 1951 r. ks. Michał został przewie-
ziony do pierwszego „łagoddzielenia” na pierwszy „łagpunkt”, 
na którym przebywał do 18 lipca 1956 r. W nowym miejscu ks. 
Michał został przeznaczony do brygady budowlanej, gdzie pra-
cował jako pomocnik majstra. Na tym nowym miejscu pracy 
ks. Michał spotkał ks. Wacława Piątkowskiego proboszcza 
z Brześcia, o. Kamila Władysława Wełymańskiego OFMConv 
z Wilna oraz o. Antoniego Ząbka SJ. Razem z księżmi i więź-
niami katolikami zbierali się na wspólne nabożeństwa, rozmo-
wy, czytanie książki lub oglądanie filmu. Tak na różnych, co-
dziennych robotach na pierwszym łagpunkcie upłynął 1951 r.23

Nastąpiła kolejna zmiana przebywania na tzw. „łagpunk-
tach”. Dnia 1 kwietnia 1952 r. przeniesiono brygadę w której 
pracował ks. Michał na trzeci „łagpunkt”. Ta część lagru nazy-
wała się „górniczym” punktem, gdyż zajmowała się pracą pod 
ziemią w kopalniach miedzi.

W niedziele i święta kapłani będący w łagrach starali się nie 
tylko odprawić Mszę św., przeczytać Ewangelię, ale i wygłosić 

21 AKMK, teczka personalna III/1: M. Woroniecki. Na izolacji w Dżez-
kazganie Rudniku 1949-1956. Zapiski wspomnień, cz. 1 (2), s. 45-66.

22 Tamże, s. 68-85.
23 Tamże, s. 88-92.
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kilka myśli i słów zachęty czy przypomnieć o chrześcijańskich 
obowiązkach dla pozostałych więźniów.

W kopalni „Pokro” ksiądz zapoznał się ze świetnymi fa-
chowcami, którzy pomogli mu w nabyciu nowych paramentów 
liturgicznych, potrzebnych do sprawowania Mszy św. Pewien 
więzień z pochodzenia Estończyk pracując w warsztatach ko-
palni wytoczył z nierdzewnej stali miniaturowy kielich mszal-
ny, natomiast małą patenkę wykonał precyzyjnie Henryk 
Dziurbejko z Grodna. Obrazek Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 
został wyrzeźbiony przez innego więźnia, rzeźbiarza amatora, 
w pierwszym oddzieleniu trzeciego „łagpunktu”.

Następne przenosiny ks. Michała przypadły na dzień  
27 grudnia 1952 r., kiedy to przeprowadzono go do pracy w ko-
palni miedzi nr 3 zwanej tam „Kresto Zapad”. Dotychczas ks. 
Michał pracował przy różnych pracach tylko na powierzchni 
ziemi, w budynkach czy przy w transformatorach wysokiego 
napięcia. Teraz rozpoczęła się praca w kopalni pod ziemią. Idąc 
do pracy ks. Michał brał ze sobą liturgiczne paramenty do ko-
palni, gdzie na nocnych dyżurach 100 m pod ziemią, odprawiał 
Mszę św., wypraszając Boga o łaski i miłosierdzie24.

Oficjalnie o działalności religijnej i oświatowej w łagrze nie 
było mowy. Katoliccy księża starali się jednak korzystać z wol-
nego czasu i wybranego miejsca, aby dla nielicznie zebranej 
gromadki wierzących odprawić Mszę św., przeczytać Słowo 
Boże i wygłosić krótkie kazanie, czy razem odmówić różaniec. 
Księża będący w łagrach, dla swych współtowarzyszy niedoli 
przypominali prawdy Boże, zachęcali do wytrwania w wierze 
i wierności Kościołowi, do bronienia godności ludzkiej nawet 
w obozowych warunkach bytowania. Modlitewne spotkania 
więźniów zwykle jakoś się udawały i gdy nawet zdarzyła się 
tzw. „wpadka” udawało się wytłumaczyć i zapewnić, że nie ma 

24 Tamże, s. 92-105.
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nic w tym złego, kiedy ludzie się modlą. „Nalot” stróża porząd-
ku kończył się przeważnie upomnieniem: „nie wolno zbierać 
się na modlitwy, tu nie kościół”.

W niedzielę 5 czerwca 1955 r. wypadła uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. W tym dniu przypadło 20-lecie przyjęcia 
święceń kapłańskich przez ks. Michała, które otrzymał w uro-
czystość Trójcy Przenajświętszej dnia 16 czerwca 1935 r. 
W tym dniu ks. Michał odprawił Mszę św. dziękując Bogu za 
dar powołania do kapłaństwa.

Dnia 26 czerwca 1955 r. przesiedlono po raz kolejny ks. Mi-
chała do drugiego „łagpunktu” tegoż pierwszego oddziału. Pra-
cował w brygadzie budowlanej, gdzie byli już spotkani wcześ-
niej ks. Wacław Piątkowski, o. Kamil Wełymański czy księża 
greko – katolicy z Zachodniej i Zakarpackiej Ukrainy. Na tym 
drugim „łagpunkcie” był zorganizowany Żywy Różaniec, do 
którego należało 15 mężczyzn. Księża starali się w miarę moż-
ności często odprawiać Mszę św.

Dnia 9 lutego 1956 r. ks. Michał był wzywany do sędziego 
śledczego w obozie, który to sędzia spisał jeszcze raz zeznania, 
dotyczące jego sprawy sądowej. Po tym przesłuchaniu 26 lu- 
tego 1956 r. przeprowadzono ks. Michała i innych kapłanów na 
tzw. ulgowy reżym, czyli oznaczało to, że do pracy można uda-
wać się i wracać bez konwoju, tylko na przepustkę. Można 
było tak samo z przepustką udać się do miasta, do sklepów, 
a także można było odwiedzić swoich znajomych.

Przyszedł czas amnestii. Od 10 lipca 1956 r. zaczęto zwal-
niać więźniów z obozu. Komisje sędziowskie nie ruszały na 
razie Polaków. Dnia 14 lipca 1956 r. rano ks. Michał odprawił 
Mszę św. o pomyślność sprawy sądowej na Komisji. Po połu-
dniu wezwano księdza do gabinetu sędziowskiego. Najpierw 
spytano o nazwisko i dane osobiste, oraz w czym widzi swoją 
winę, a w czym uważa siebie za niewinnego. Ks. Michał otwar-
cie wyznał całą prawdę, po czym poproszono księdza aby  
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wyszedł. Ponownie wezwano do gabinetu ks. Michała i proku-
rator odczytał dokument, że Państwowa Komisja Najwyższej 
Rady ZSRR orzekła, że ks. Michał Woroniecki jest oswobo-
dzony z obozu i zdjęta jest z niego sądowa odpowiedzialność. 

Skończyła się izolacja. Skończył się koszmar depczący god-
ność człowieka. Skończył się gwałt i przemoc oraz poniżanie 
człowieka. Skończyła się „prawda”, która była kłamstwem 
i niesprawiedliwością. Po otrzymaniu tej radosnej wieści ks. 
Michał wysłał do mamy telegram i list.

Rano 17 lipca 1956 r. odprawił ks. Michał Mszę św. – już 
ostatnią w łagrze dżezkazgańskim, w intencji pomyślnej drogi 
powrotnej. W czasie pobytu w obozach Dżezkazgan – Rudnik 
odprawił ks. Michał ponad 840 Mszy św., w tym 148 w podzie-
miu kopalni miedzi nr trzy – „Kresto Zapad” i to wyłącznie 
w porze nocnej.

Każdy z odjeżdżających otrzymał paszport, Zaświadczenie 
Państwowej Komisji o zwolnieniu, bilet - ks. Michał do Wilna. 
Zaopatrzono również w produkty na kilka dni drogi pociągiem, 
poczym odwieziono autem na stację kolejową Dżezkazgan 
dnia 18 lipca 1956 r. Trasa i czas przejazdu pociągu relacji 
Dżezkazgan – Wilno:

18 lipca – Dżezkazgan – Karaganda.
19 lipca – Akmoła.
20 lipca – Pietropawłowsk.
21 lipca – Czelabińsk.
22 lipca – Penza.
23 lipca – Moskwa.
24 lipca – Smoleńsk - telegram dla mamy: „jestem w drodze 

do Wilna”
24 lipca – przez rodzoną Nową Wilejkę przybył ks. Michał 

do Wilna. 
Na dworcu kolejowym w Wilnie ks. Michała oczekiwała 

i wypatrywała mama w otoczeniu najbliższych: cioci Frani 
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i pani Ani. Serdeczny uścisk wzruszonej, stęsknionej mamy 
był znakiem spełnienia jej pragnień, a także i syna kapłana.

Następnego dnia 25 lipca 1956 r. w parafialnym kościele 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła złożył ks. Michał sprawo-
wał Mszę św. dziękując Panu Bogu za szczęśliwy powrót, już 
na prawdziwym ołtarzu i w przepięknym kościele antokol-
skim25.

IV. AMNESTIA I WOLNOŚĆ

Po zimie przychodzi wiosna, po burzy pojawia się słońce, 
po nocy dzień, tak po czasie prześladowań przychodzi wol-
ność. Wolność, która była upragniona w czasie więzienia. 
Można przytoczyć słowa Wieszcza Narodowego Adama Mi-
ckiewicza: „urodzony w niewoli, okuty w powiciu, ja tylko 
taką jedną wiosnę miałem w życiu”. Dla ks. Michała rozpoczął 
się czas nowej pracy, w innych warunkach. Przypatrzmy się po 
jakich drogach wiodła Opatrzność Boża ks. Michała.

1. Różana

Po powrocie z przymusowej izolacji, na polecenie ks. Wac-
ława Piątkowskiego, wikariusza generalnego diecezji pińskiej, 
objął ks. Michał parafię w Różanie w sierpniu 1956 r.26

Różana leżała w województwie brzeskim, powiecie prużań-
skim, administratura apostolska diecezji pińskiej. Parafia ró-
żańska, po wyjeździe księdza proboszcza do Polski w 1945 r., 

25 Tamże, s. 147-281.
26 I. Szkudelska, Wędrując do bram nieba. Głos znad Niemna, 26: 

1998, s. 5.
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została bez właściwej opieki duszpasterskiej przez 10 lat. Od 
czasu do czasu pozwalano ks. Izydorowi Borysowi z Kosowa 
dojeżdżać na pogrzeby lub - za pozwoleniem pełnomocnika 
okręgowego - na nabożeństwa w wielkie uroczystości kościel-
ne.

Kościół katolicki w Różanie był pw. Świętej Trójcy, późnore-
nesansowy, fundacji Lwa Sapiehy, wybudowany w 1617 r., prze-
budowany w 1779 r. w stylu wczesnego klasycyzmu według 
projektu architekta Jana Samuela Beckera, odnawiany w latach 
1850 i 1891, nieprzerwanie czynny. Do boków kościoła w II poł. 
XVIII w. przybudowano dwie kaplice: św. Krzyża (w 1768 r.) 
i św. Barbary (w 1787 r.). Bogate wyposażenie wnętrza ma ce-
chy baroku, rokoka i wczesnego klasycyzmu. Ołtarz główny wy-
konany z brunatnego marmuru, zwieńczony jest półokrągłym 
frontonem z wizerunkami aniołów i herbem Sapiehów. Sklepie-
nie i ściany kaplic ozdabia polichromia z XVIII w. z motywami 
ewangelicznymi. Inne cenne elementy wyposażenia to obrazy 
z XVIII i XIX w., kuta barokowa barierka oddzielająca prezbite-
rium od nawy, bogato zdobione organy i ambona, wczesnoklasy-
cystyczne ołtarze w kaplicach oraz rzeźbiarskie epitafium Bole-
sława Bispinga dłuta Józefa Prucknera, wykonane w 1789 r.

W Różanie na cmentarzu znajdował się kościół pw. św. Ka-
zimierza Królewicza, wczesnoklasycystyczny, fundacji Alek-
sandra Sapiehy, zbudowany w 1792 r. według projektu archi-
tekta Jana Samuela Beckera. 

Całą scenerię miasteczka przyozdabia zespół pałacowy w daw-
nej rezydencji Sapiehów. Na początku XVII w. na pagórku góru-
jącym nad miasteczkiem kanclerz WKL Lew Sapieha wzniósł 
pałac - zamek, w którym gościł Władysława IV Wazę idącego 
w 1617 r. na Moskwę. Syn Lwa, marszałek nadworny Kazimierz 
Lew Sapieha podejmował w różańskim pałacu tegoż Władysława, 
ale już jako króla, wraz z małżonką królową Cecylią Renatą, wy-
dając na cześć dostojnych gości wystawną ucztę. Podczas wojny 
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polsko-moskiewskiej od 1655 r. w pałacu różańskim przez kilka 
lat przechowywano trumnę z relikwiami św. Kazimierza przewie-
zioną tu z katedry wileńskiej przed spodziewanym nadejściem 
wojsk moskiewskich. Rezydencja została zniszczona i opuszczo-
na przez mieszkańców w wyniku wojny domowej skonfederowa-
nej szlachty z Sapiehami w 1698 r. Odnowił ją książę Aleksander 
Sapieha, którego staraniem w latach 1784-1788 pałac został odbu-
dowany i rozbudowany według projektu nadwornego architekta 
Sapiehów Jana Samuela Beckera. Kontynuując dawne tradycje, 
w 1784 r. kanclerz Sapieha podejmował tu króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego udającego się na sejm do Grodna. Aleksander 
Sapieha przeznaczył jedno ze skrzydeł swej rezydencji na teatr, 
założył też w Różanie i innych swych dobrach kilka fabryk włó-
kienniczych. Syn Aleksandra, Franciszek Sapieha, odziedziczyw-
szy Różanę w 1793 r. z niewiadomych przyczyn przeniósł swą 
siedzibę do Dereczyna, część wspaniałej rezydencji w Różanie 
przeznaczając na skład zboża i przędzalnię wełny. Od tego czasu 
zaczął się powolny upadek różańskiej siedziby. W 1831 r. władze 
carskie za udział w powstaniu listopadowym skonfiskowały dobra 
różańskie i dereczyńskie ich ówczesnemu właścicielowi, synowi 
Franciszka, Eustachemu Sapieże. Główny korpus pałacu przero-
biono na fabrykę włókienniczą, a pozostała część rezydencji po-
woli ulegała zniszczeniu. W 1914 r. pałac został spalony, w 1930 r. 
częściowo restaurowany, ponownie zniszczony podczas wojny 
w 1944 r. i od tego czasu rezydencja pozostaje w ruinie. Zachowa-
ły się ściany korpusu głównego pałacu (bez sklepień) z mocno 
wysuniętym ryzalitem ozdobionym dwiema parami doryckich ko-
lumn na potężnych cokołach, pilastrami i trójkątnym frontonem. 
Cały zespół jest w stanie postępującej ruiny27. Obecnie jest prze-
prowadzany częściowa restauracja obiektu. 

27 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Bia-
łorusi, s. 207-209.
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Katolików w parafii różańskiej była garstka wobec przytła-
czającej liczby wyznawców prawosławia. W parafii nie było 
ani jednej wsi katolickiej. Po przyjeździe do Różany, ks. Mi-
chał stał się obiektem zainteresowania KGB. Taka była kolej 
rzeczy w tamtych czasach.

Ks. Michała oficjalnie przyjęto na pracę w rejonowym mie-
ście Różana, gdzie zostały podane obowiązki, jak też poinfor-
mowano czego nie wolno mu czynić. Szczególnie surowe były 
uwagi odnośnie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Tylko rodzice 
mieli prawo uczyć swoje dzieci religii. 

W 1960 r. przypadł Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich 
ks. Michała Woronieckiego. Nie zabrakło w tym dniu wzru-
szeń i łez, warto iść za Chrystusem.

Smutnym wydarzeniem w życiu ks. Michała była śmierć 
mamy. Odeszła do Pana dnia 21 września 1963 r. Helena Wo-
roniecka w Różanie. Jak wspomina o niej ks. Michał: „Wiele 
napracowała się i nacierpiała w swoim wdowim stanie”. Sam 
ks. Michał przewodniczył ceremonii pogrzebowej. Ostatnią 
wolą zmarłej było, aby spocząć po śmierci na cmentarzu Anto-
kolskim w Wilnie. Tak się stało, po uroczystościach pogrzebo-
wych w Różanie kondukt pogrzebowy wyruszył do Wilna28.

W tym okresie, kiedy ks. Michał pracował jako proboszcz 
w Różanie, z jego posługi duszpasterskiej korzystało 12 parafii 
w promieniu od 4 do 65 km. Wolno było ks. Michałowi dojeż-
dżać zaledwie do kilku parafii, tj.: Słonimia, Kosowa, Porozo-
wa i Szereszewa. W latach 1968 – 1970 r. dojeżdżał on do Ko-
sowa, a w okresie 1976 - 1988 do parafii Porozów. Miał też 
kościół dojazdowy w Słonimiu pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP. W 1988 r. dojeżdżał do kościoła w Szereszewo29.

28 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. 
Grodno 1994.

29 Tamże.
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W 1985 r. ks. Michał obchodzi Jubileusz 50-lecia święceń 
kapłańskich. Była to wielka uroczystość: dużo księży, sióstr za-
konne i tłumy ludu wiernego z różnych parafii. Wszyscy kto go 
znał spieszył, aby Jubilatowi złożyć serdeczne życzenia i po-
dziękować za posługę i ofiarne kapłańskie życie. 

2. Grodno

Dnia 28 sierpnia 1990 r. ks. Michał na mocy dekretu bpa 
Tadeusza Kondrusiewicza został zwolniony z obowiązków 
proboszcza w Różanie, a mianowany na stanowisko ojca du-
chownego Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie30. 
Tę zmianę ogłosił prałat Kazimierz Świątek, wikariusz gene-
ralny piński, który przewodniczył temu pożegnalnemu nabo-
żeństwu w kościele różańskim. Po Mszy św. odbyło się przeka-
zanie parafii. Po 34 latach posługi kapłańskiej w parafii, ks. 
Michał opuścił Różanę 3 września 1990 r. i przeniósł się do 
Grodna31. 

Dnia 26 stycznia 1990 r. został utworzony Sąd Kościelny, a ks. 
Michał Woroniecki dekretem bpa Kondrusiewicza mianowany  
został oficjałem Sądu Biskupiego w Grodnie32.

Dnia 3 czerwca 1990 r. Michał otrzymał papieski dokument, 
zaliczający go do grona Kapelanów Jego Świątobliwości33. 

Ks. Michał, oprócz obowiązków ojca duchownego w Semi-
narium był tam także i wykładowcą: Lektury Biblijnej,  

30 AKMK, Teczka personalna I/3-4: Dekret 20.08.1990.
31 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. 

Grodno 1994.
32 Tamże.
33 AKMK, Teczka personalna I/3-4: Dokument papieski. Watykan 

23.02.1990.

Ks. Michał wroNiecKi cM. KapłaN, zesłaNiec, artysta (1908 – 1998)



112112

Historii Zbawienia, Wstępu do teologii duchowości i języka 
greckiego34.

Ks. Michał stał się wychowawcą seminarzystów, ich spo-
wiednikiem i kierownikiem duchowym. Darzył swoich wycho-
wanków prawdziwą miłością ojcowską, zwracając bacznie 
uwagę na ich duchowy rozwój.

Odznaczał się nie tylko młodością ducha, niezwykłą pogodą 
i żywotnością, ale także doskonałą pamięcią. Był nauczycie-
lem, który własnym przykładem potwierdzał prawdziwość gło-
szonej nauki35.

W dniach 2–5 stycznia 1991 r. w Pradze odbyło się Między-
narodowe Sympozjum pod hasłem: „Kościół, jako świadek 
pod władzą komunistyczną w Europie”. Bp Tadeusz Kondru-
siewicz, Administrator Apostolski dla katolików na Białorusi 
wysłał na nie jako przedstawicieli Wyższego Seminarium Du-
chownego w Grodnie ks. Michała Woronieckiego CM i ks. Je-
rzego Lewińskiego. W dniach 11–14 sierpnia 1991 r. ks. Mi-
chał bierze udział w Kongresie Teologów Europy Środkowo 
– Wschodniej w Lublinie i wygłasza tam referat na temat: 
„Świadectwa lokalne Kościoła” Lwów, Łysków, Dżezkazgan 
Rudnik, Różana.

Dnia 15 sierpnia 1991 r. Kongres Teologów spotkał się z Oj-
cem św. Janem Pawłem II w Częstochowie. Ks. Michał był 
zaproszony na obiad z Ojcem Świętym. Na polecenie Nuncja-
tury Apostolskiej w Moskwie ks. Michał brał udział w Rzymie 
w Synodzie Biskupów Europy, jako audytor. Synod ten trwał 
od 28 listopada do 14 grudnia 1991 r. w Watykanie. Dnia  
6 grudnia podczas trwania Synodu ks. Michał wygłosił referat 

34 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. 
Grodno 1994.

35 I. Szkudelska, Wędrując do bram nieba, Głos znad Niemna, 26: 
1998, s. 5.
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w obecności papieża Jana Pawła II w języku polskim na temat: 
„Powołania Kapłańskie i formacja w krajach postkomunistycz-
nych”. W dniach 19 – 23 sierpnia 1992 r. w Krakowie ks. Mi-
chał uczestniczy w Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy. 
W dniach od 13 po 19 września 1993 r. ks. Michał uczestniczy 
w VIII Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego 
w Lublinie na KUL. Temat Kongresu: „Kościół - Państwo”.

W 1996 r. Dekretem bpa Aleksandra Kaszkiewicza ordyna-
riusza diecezji grodzieńskiej ks. Michał otrzymał nominację na 
wikariusza generalnego tejże diecezji36.

Dnia 10.06.1998 r. odszedł do Pana po wieczną nagrodę 
Jego niestrudzony apostoł, człowiek i kapłan wiary, mąż nieza-
chwianej nadziei i miłości, którego życie wpisane zostało 
w wielką kartę Kościoła tej ziemi – śp. ks. Michał Woroniecki 
CM.

W uroczystej procesji została ona przeniesiona najpierw do 
seminaryjnej kaplicy, a następnie do bocznej nawy w kościele 
pobernardyńskim. Przez trzy dni wierni gromadzili się, czuwa-
jąc na modlitwie. Dnia 12 czerwca o godz. 15.00 odprawiona 
została Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył kardynał 
Kazimierz Świątek w asyście bpa Aleksandra Kaszkiewicza 
i wizytatora Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Krakowa - ks. 
dra Bronisława Sieńczaka. W koncelebrze uczestniczyło około 
stu kapłanów z całej Białorusi i z Polski. W tym dniu kościół 
pobernardyński w Grodnie wypełniony był po brzegi. Nie za-
brakło wiernych,. którzy z różnych zakątków Białorusi przyby-
li, aby móc pożegnać świątobliwego kapłana i modlić się, dzię-
kując Bogu za dar jego życia i kapłaństwa.

36 AKMK, Teczka personalna I/5-7: M. Woroniecki. Autobiografia. 
Grodno 1994.
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Po zakończeniu Mszy świętej trumnę wśród śpiewów i mod-
litw w uroczystej procesji przeniesiono z kościoła na cmentarz 
Pobernardyński. 

V. SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA I PASJE

Ks. Michał Woroniecki, prócz tego że był gorliwym kapła-
nem w zdobywaniu dusz ludzkich dla Królestwa Niebieskiego, 
to również posiadał uzdolnienia artystyczne, które zasługują na 
omówienie.

1. Malarstwo

Malarstwo – jest to swoista gałąź sztuki, która ukazuje pew-
ne przedmioty lub zjawiska, przeasensowane twórczą fantazją 
artysty, tworzone przez nałożenie kolorowych materiałów na 
jakąś powierzchnię: papier, karton, drewno, płótno, szkło, me-
tal, ścianę. Przy pomocy malarstwa chce się ukazać rzeczywi-
stość, estetykę. Obraz przekazany przez artystę wpływa na 
uczucia i myślenie odbiorcy, - jest to ważny środek jego este-
tycznego wychowania. Artysta chce również pokazać nie tylko 
zewnętrzne oblicze lecz wewnętrzny świat człowieka, jego po-
stawę, ruch, zmienność, przyrodę w różnych jej stanach przez 
bogactwo kolorów i światłocieni. Są różne rodzaje malarstwa: 
portret, pejzaż, historyczny gatunek, bytowy gatunek, banalny 
gatunek, animalistyczny gatunek, martwa natura37.

W kościele w Różanie znajduje się obraz św. Teresy z Lisie-
ux, który namalował ks. Michał. Na uwagę w tym obrazie zasługuje 

37 Энцыклапедыя Літаратуры і Мастацтва Беларусі, Мінск 1987. 
�. 2. s. 446-447.
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kolorystyka tła obrazu złożona z odcieni błękitu i różu, co daje 
efekt lekkości, który wyrażają spadające płatki róż. Ten efekt 
malarski pozwala na przypuszczenie, że róże zaraz się wysypią 
poza ramy obrazu. Inny obraz św. Teresy z Lisieux pędzla  
ks. Michała znajduje się na plebani w Różanie. Na nim Święta 
jest ujęta pół postaciowo, jak tradycyjnie jest przedstawiana. 
W archiwum parafialnym w Różanie znajdują się obrazy w for-
mie pocztówki, wykonane w technice pastelu: „Śpiące Dzieciąt-
ko Jezus”, „Portret dziecka” i „Portret Matki”. Ponadto w Muze-
um Niepodległości w Warszawie znajduje się akwarela autorstwa 
ks. Michała „Wśród nocnej ciszy”. Ta akwarela została namalo-
wana w 1952 r. Przedstawia zimowy pejzaż z wiejską chatą38.

Ks. Michał uwielbiał taki rodzaj sztuki jak wycinanka. 
O tym potwierdzają same wycinanki, które są przechowywane 
w Archiwum Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo 
w Krakowie. Imię i nazwisko ks. Michała Woronieckiego wy-
stępuje w książkach autorstwa Я. М. Сах�та, „Б��а��ска� 
На�одна� дэка�ат��на-п��к�адно� мастацтва. На�одн�я 
мастацкія �амёств� Б��а��сі”.

Wycinanka – kawałek materiału, najczęściej papieru, tworzą-
cego, przez wycięcie ostrym narzędziem, wzór zwykle barwny dla 
dekoracji wnętrza architektonicznego lub dla osłaniania przed-
miotów, w polskim zdobnictwie ludowym, wycinanki są różnolite 
pod względem techniki i stylu w różnych częściach kraju i stano-
wią bogaty materiał dla historii ornamentyki polskiej. 

Według kompozycji wycinanki dzielą się na zamknięte, ro-
zetkowych, centryczne, w prostokącie, w wieloboku, w kole, 
które się wycinały z wielorazowo złożonego w 4-8 razy arku-
szu papieru. Papier był składany w formie harmonijki i syme-
trycznie, składany na pół.

38 R. Wierna, Zainteresowania artystyczne ks. Michała Woronieckiego 
(1909-1998). Studia Theologica Grodnensia, 5:2011, s. 207-208.
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Oceniając wycinanki wykonane przez ks. Michała można 
dostrzec wycinanki typu rozetkowych, symetrycznych, wielo- wycinanki typu rozetkowych, symetrycznych, wielo-wycinanki typu rozetkowych, symetrycznych, wielo- typu rozetkowych, symetrycznych, wielo-typu rozetkowych, symetrycznych, wielo- rozetkowych, symetrycznych, wielo-rozetkowych, symetrycznych, wielo-, symetrycznych, wielo-symetrycznych, wielo-, wielo-wielo-
barwnych, geometrycznych czy ornamentu roślinnego39.

2. Fotografia

Foto – (grec. phos, photos) światło. Powstało na bazie pew-
nych osiągnięć nauki (fizyki, chemii) i techniki. Pierwszym 
i głównym celem zdjęcia było otrzymanie dokładnej kopii 
z oryginału. Dopiero później powstały zdjęcia z widokami 
przyrody, zdjęcia – portrety. Jednym słowem człowiek zawsze 
chciał to, co raz gdzieś zobaczył zatrzymać dla siebie na dłuż-
szy okres czasu, a tym bardziej kochane osoby: rodziców, ro-
dziny, zdjęcia których można zachować na wiele pokoleń40.

Przeglądając zdjęcia ks. Michała można dostrzec, że na nie-
których zdjęciach występuje on z aparatem fotograficznym. 
W tym czasie rozpowszechniony był aparat „ZENIT”. Z tego 
można wywnioskować, że ks. Michał Woroniecki bardzo lubił 
fotografować. Jego zdjęcia można podzielić na różne katego-
rie: widoki przyrody (ogród, kwiaty, warzywa), zwierzęta, ar-
chitektura (kościoły, zabytki, zamki, pomniki), ludzie (księża, 
rodzina, uroczystości religijne).

3. Ogród

Biorąc pod uwagę zdjęcia ks. Michała, to można wniosko-
wać, że on bardzo lubił kwiaty, zwierzęta. Jak wspominał  

39  AKMK, Teczka personalna VIII/1-3: Wycinanki.
40  Энцыклапедыя Літаратуры і Мастацтва Беларусі, Мінск 1987. 

�. 5, s. 412-414.
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ks. Michał w swoich notatkach, że kwiaty które upiększały oł-
tarze w kościele w Różanach były wyłącznie z ogrodu przy 
plebani. Upiększeniem i wystrojem ołtarzy i dekoracji w koś-
ciele zajmowała się jego matka. Ogrodem zajmowały się  
ks. Michał ze swoją matką i bratem Ludwikiem Dziemianczy-
kiem. Wszyscy się cieszyli z obfitych urodzajów, bo wszystko 
było dobrze pielęgnowane. A Pan Bóg błogosławił urodzajem. 
Trzeba zauważyć i to, że oprócz obowiązków duszpasterskich 
znajdował czas i na zajęcia w ogrodzie przy plebani.

4. Historia

Również bardzo interesowała ks. Michała historia. Intereso-
wał się historią swego kraju, swoich przodków, znamienitych 
osób oraz dziejami placówek zakonnych swego Zgromadzenia. 
Zbierał wszelkie informacje o swoich przodkach, spisywał ro-
dowód rodziny Woronieckich. Zbierał różne artykuły z gazet, 
czasopism odnośnie do ciekawych wydarzeń z życia kraju jak 
też i Kościoła. Na placówkach duszpasterskich, na których 
przyszło mu się pracować zbierał dane historyczne odnoszące 
się do ich powstania i ważnych wydarzeń z nimi związanych. 
O parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Różanie zebrał bardzo 
dużo materiałów historycznych. Również jego zasługą jest za-
łożenie muzeum przy parafii w Różanie. Znajduje się tam wie-
le ciekawych zabytkowych rzeczy: jak ornaty uszyte ze słu-
ckich pasów, monstrancje, relikwiarze i naczynia liturgiczne, 
księgi liturgiczne z kościołów, które były odebrane i zamknięte 
przez władze radzieckie. Warto tu zaznaczyć też, że ks. Michał 
w czasach komunistycznych prowadził tajne archiwum ksiąg 
parafialnych. 

Ks. Michał wroNiecKi cM. KapłaN, zesłaNiec, artysta (1908 – 1998)
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ZAKOŃCZENIE

Prezentowany artykuł ukazuje życie i działalność ks. prałata 
Michała Woronieckiego CM (1908-1998). Widzimy na powyż-
szych wiadomościach, że ks. Michał był szczególnie utalento-
wanym i twórczym człowiekiem. Lubił i cenił piękno. Nie zanie-
dbując również obowiązków duszpasterskich lubił fotografować, 
pięknie rysował, uwielbiał robić wycinanki, ciekawiła go histo-
ria, znajdował czas na pracę w ogrodzie. 

Niech te skromny artykuł przyczyni się do przybliżenia syl-
wetki ks. Michała Woronieckiego, który odegrał ważną rolę 
w Kościele katolickim na Białorusi. Będzie ona na pewno po-
mocą tym wszystkim, którzy chcieli poznać bliżej osobę ks. 
Michała Woronieckiego CM w czasach, w których przyszło mu 
się żyć i działać.

SUMMARY

The article is dedicated to the art work of Fr. Mikhal Voro-
netsky. Deep religious life, rich personality, as well as natural 
inclinations and abilities of Fr. Mikhal Voronetsky created the 
conditions for his self-expression in arts and crafts. Art was not 
the main current of his life, because first of all he was a priest, 
but it was a valuable addition to it.

o. Józef mAkARCzyk



119119

Po Soborze Watykańskim II, który orzekł o tym, że biskup-
stwo jest pełnią sakramentu święceń, mamy do czynienia z in-
teresującym zjawiskiem. W tradycji Kościoła zachodniego 
udzielanie sakramentu bierzmowania było od zawsze zastrze-
żone biskupowi. W ciągu ostatnich dwóch wieków historii 
Kościoła można zauważyć tendencję do delegowania tej funk-
cji, owocującą rozszerze niem uprawnień prezbitera jako szafa-
rza sakramentu bierzmowa nia. Po Soborze Watykańskim II do-
konało się ono na mocy Obrzędów Bierzmowania z 1971 roku 

kS. leSzek PAChutA*
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i odnowionego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
Zadaniem niniejszego artykułu będzie omówienie aktualnego 
stanu prawnego prezbitera jako szafarza sakramentu bierzmo-
wania. Przy tej okazji można obserwować zjawisko dzielenia 
się biskupa swoimi obowiązkami z prezbiterami. Na przykła-
dzie kreowania kapłana do roli szafarza sakramentu bierzmo-
wania ukazuje się konkretna postać Kościoła, który przez swe 
prawo na dąża za duchem życia swoich wiernych, rzetelnie 
troszcząc się o ich duchowe dobro.

1. Kapłan jako szafarz sakramentu bierzmowania 
według Obrzędów Bierzmowania z 1971 roku

Sobór Watykański II rozpatrywał zagadnienie sakramentu 
bierzmowania i pojedyncze pouczenia o charakterze dogmatycz-
nym lub duszpasterskim odnośnie do tego sakramentu zawarł 
w wielu dokumentach1. Natomiast dyspozycje o charakterze 
normatywnym dla Kościoła łacińskiego zostały zamieszczone 
w Konstytucji „Sacrosanctum Concilium” o liturgii świętej. 
Ważne stwierdzenia do tyczące sakramentu bierzmowania za-
warto również w soborowym dekrecie „Orientalium Ecclesia-
rum” o katolickich Kościołach Wschodnich2.

Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II Kongrega-
cja Kultu Bożego krytycznie rozpatrzyła obrzędy bierzmowa-
nia i przedłożyła je do zatwierdzenia papieżowi. Dnia 15 sierpnia 

1 Zob. Konstytucja dogmatyczna „Lumen Gentium” o Kościele, n. 11, 
26; Dekret „Presbyterorum ordinis” o posłudze i życiu kapłanów, n. 5; De-
kret „Ad Gentes divinitus” o działalności misyjnej Kościoła, n. 36.

2 Por. T. Pawluk, Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Watykań-
skiego II i posoborowego Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 20 
(1977) nr 1-2, s. 183.
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1971 roku papież Paweł VI zatwierdził nowe Obrzędy Bierz-
mowania3 konstytucją „Divinae consortium naturae”4. Wzor-
cowe wydanie tych Obrzędów Kongregacja Kultu Bożego 
ogłosiła natomiast dekretem „Peculiare Spiritus Sancti donum” 
dnia 22 sierpnia 1971 roku5.

Wstęp zamieszczony w nowych Obrzędach posiada charak-
ter nie tylko duszpasterski, ale też i normatywny. Z analizy tego 
wstępu, a głównie uwag pod numerem 7 wynika, że zostały 
w nim częściowo zmienione dotychczasowe przepisy, jakie 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku doty czyły szafa-
rza sakramentu bierzmowania. Przede wszystkim w nowy spo-
sób została przedstawiona sprawa prezbitera jako szafarza tego 
sakra mentu. Księga ta przyznaje, że biskup jest naturalnym, 
właści wym szafarzem sakramentu bierzmowania, ale równo-
cześnie samym prawem przyznaje władzę bierzmowania pew-
nym prezbiterom, co do których wcześniej nie było żadnych 
wątpliwości, że nie mogą bierzmować pod żadnym warun-
kiem6.

Tak więc w myśl norm zawartych w Obrzędach Bierzmowa-
nia z 1971 roku na mocy samego prawa władzę bierzmowania 
oprócz biskupa posiadają7:
a) 1. administrator apostolski, który nie jest biskupem,

2. prałat udzielny,
3. opat udzielny,
4. wikariusz apostolski,
5. prefekt apostolski,

3 Por. Ordo Confirmationis, Typis Polyglottis Vaticanis 1971.
4 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 63 (1972) s. 77.
5 Por. „Acta Apostolicae Sedis” 64 (1972) s. 77.
6 Por. Pastuszko M., Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania, 

„Prawo Kanoniczne” 25 (1982) nr 3-4, s. 160.
7 Por. M. Pastuszko, Szafarz sakramentu bierzmowania według nowego 

Obrzędu, „Prawo Kanoniczne” 19 (1976) nr 1-2, s. 83-84.

KapłaN jaKo szafarz saKraMeNtu bierzMowaNia według obrzędów bierzMowaNia...
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6. wikariusz kapitulny8;
b) prezbiter, który będąc prawnie upoważniony -

1. chrzci dorosłego lub
2. dziecko w wieku nauczania katechetycznego, albo
3. przyjmuje do pełnej jedności z Kościołem dorosłego, 
 wcześniej już ważnie ochrzczonego9; 

c) 1. w niebezpieczeństwie śmierci, gdy nie można bez wielkiej 
niedogodności wezwać biskupa, albo gdy ma on prawną prze-
szkodę - proboszczowie z kan. 45110 i wikariusze parafialni 
z kan. 471, a w ich nieobecności 

2. wikariusze współpracownicy (z kan. 476) proboszcza 
 (z kan. 451) i wikariusza parafialnego (z kan. 471),
3. prezbiterzy, którzy zarządzają szczególnymi parafiami  
 prawnie ustanowionymi z kan. 216 § 4,
4. wikariusze zarządcy (oeconomi) z kan. 472, 
5. wikariusze zastępcy (substituti) z kan. 474,
6. wikariusze pomocnicy (adiutores) z kan. 475,
7. każdy kapłan w razie nieobecności wszystkich 
 wymienio nych, jeśli nie jest w jakiejś cenzurze lub in 
 nej karze kościelnej11. 

Obrzędy bierzmowania, jak widać, rozróżniają trzy przy-
padki, kiedy prezbiterzy mogą udzielać bierzmowania, a to za-
leży od okoliczności, w jakich znajduje się wierny oczekujący 
na przy jęcie tego sakramentu. Są to mianowicie: 
1) zwyczajne okoliczności,
2) okoliczności, gdy mający przyjąć bierzmowanie przyjmuje 

chrzest w wieku katechetycznym lub jako dorosły, albo gdy 

8 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7a.
9 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7 b.

10 Obrzędy Bierzmowania odnoszą się do przepisów KPK z 1917 r.
11 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7c.
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jako dorosły przyjmowany jest do pełnej jedności z Kościo-
łem Katolickim, 

3) niebezpieczeństwo śmierci zagrażające wiernemu oczekują-
cemu na bierzmowanie.
Ad 1. Jeżeli wierny znajduje się w zwyczajnych warunkach, 

to znaczy nie przyjmuje chrztu w wieku katechetycznym ani ja-
ko dorosły, ani też nie jest przyjmowany do pełnej jedności 
z Kościołem katolickim i jeśli nie znajduje się w niebezpieczeń-
stwie śmierci, to sakramentu bierzmowania może udzielić oprócz 
biskupa jedynie administrator apostolski, prałat i opat udzielny, 
wikariusz i prefekt apostolski oraz wikariusz kapitulny. Wszyscy 
ci prezbiterzy mogą sprawować sakrament bierzmowania tylko 
w granicach swojego terytorium i podczas sprawowania swego 
urzędu12. W stosunku do kan. 782 § 3 KPK z 1917 roku Obrzędy 
Bierzmowa nia nie wymieniają kardynałów baz sakry biskupiej 
jako szafarzy sakramentu bierzmowania, gdyż w obecnych cza-
sach wszyscy kardynałowie są biskupami i z tej racji są szafarza-
mi tego sakramentu.13 Do szeregu szafarzy uprawnionych w myśl 
kan. 782 § 3 Obrzędy Bierzmowania dołączają jeszcze admini-
stratorów apostolskich niemających sakry biskupiej i wikariu-
szów kapitulnych. Wszys cy wyżej wymienieni szafarze mogą 
bierzmować w granicach swego terytorium i w czasie pełnienia 
swego urzędu, a więc w stosunku do Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1917 roku warunki te nie zmieniły się. Również tak jak 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego tak też i w myśl norm zawar-
tych w Obrzędach Bierzmowania ordynariusze, którzy nie są bi-
skupami, nie są prawnie zależni w udzielaniu bierzmowania od 
obecności w miejscu sprawowania sakramentu jakiegoś biskupa, 
który może i chce bierzmować14.

12 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7a.
13 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 161.
14 Por. tamże.
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Ad 2. Istnieje przepis liturgiczny, że dorosłemu należy udzie-
lić bierzmowania w krótkim czasie po przyjęciu przez nie go sa-
kramentu chrztu, a ściślej mówiąc - w czasie tego samego ciągłe-
go obrzędu wtajemniczenia15. Prawodawca uważa, że lepiej 
będzie, aby prezbiter w takich warunkach udzielał chrztu i bie-
rzmowania w trakcie jednego obrzędu niż najpierw miałby 
udzielić chrztu kapłan, a w późniejszym czasie sakramentu 
bierzmo wania udzieliłby biskup. Albowiem nie zawsze byłoby 
możliwe, aby biskup osobiście i chrzcił, i bierzmował. To odnosi 
się zarówno do przypadku chrztu dorosłego, jak i do chrztu dzie-
cka w wieku katechetycznym16. Gdy dorosły jest przyjmowany 
do pełnej jedności z Kościołem katolickim, a oczywiście wcześ-
niej nie był bierzmowany, to udziela mu się bierzmowania na 
znak jeszcze ściślejszego związania z Kościołem17 jako społecz-
nością. Jeśli biskup nie dokonuje przyjęcia wiernego do pełnej 
jedności z Kościołem katolickim i nie on udziela bierzmowania, 
wtedy może upoważnić prezbitera do pojednania wiernego 
z Kościołem katolickim18 i ten prezbiter będzie jednocześnie 
uprawniony na mocy Obrzędów Bierzmowania do udzielenia 
temu wiernemu sakramentu bierzmowania19.

15 Por. Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii 
Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Initia-
tionis Christianae Adultorum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticani 1972, 
Praenotanda, p. 23, nr 34.

16 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 162.
17 Por. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, wyd. 

III, Poznań 1976, s. 114.
18 Por. Directorium ad ea quae a Concilio Vaticano II De re oecumeni-

ca sunt ex sequenda, 14 maii 1967, n. 19 („Acta Apostolicae Sedis” 59 
(1967) s. 581 poleca przyjmować wyznanie wiary od braci odłączonych 
przy zachowaniu norm ustalonych przez miejscowego ordynariusza; por. 
M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 162).

19 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7b.
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Ad 3. Jeżeli wiernemu oczekującemu na przyjęcie sakramen-
tu bierzmowania zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wtedy 
wed ług norm prawnych zawartych w Obrzędach Bierzmowa-
nia prezbiter może udzielić bierzmowania pod warunkiem, że 
biskup jest nieo becny i nie można go łatwo przywołać, albo 
chociaż biskup jest lub można go przywołać, to ma on prawną 
przeszkodę, ze wzglę du na którą nie udzieli bierzmowania. 
Szafarzami w takich oko licznościach mogą być proboszczowie 
i wikariusze parafialni, a w przypadku ich nieobecności - ich 
wikariusze współpracownicy, wikariusze zarządcy, wikariusze 
zastępcy i wikariusze pomocni cy. W razie nieobecności wszyst-
kich wymienionych może bierzmować każdy kapłan wolny od 
cenzur i kar kościelnych20. W tej kategorii szafarzy nowością 
jest przyznanie uprawnień do bierzmowania wikariuszom 
współpracownikom z kan. 475.

Z norm zawartych w Obrzędach Bierzmowania wynika, że 
pra wodawca umożliwia zaistnienie sytuacji, w której w parafii 
może być kilku wikariuszy uprawnionych do bierzmowania 
wiernych, którzy oczekują na przyjęcie bierzmowania, a zna-
leźli się w niebezpieczeństwie śmierci. Wtedy bierzmowania 
może udzielić którykol wiek z uprawnionych kapłanów. Wika-
riusz jednak nie może bierz mować, gdy proboszcz jest obecny, 
a wikariuszem chce się tylko wyręczyć21.

Chociaż obrzędy nie mówią wprost, że proboszcz i wika-
riusz mogą bierzmować tylko na terytorium, na którym speł-
niają swoje proboszczowskie czy wikariuszowskie funkcje, to 
jednak tak na leży uważać znając wcześniejszą praktykę wpro-
wadzoną przez kan. 784, dekret „Spiritus Sancti munera” i bio-
rąc pod uwagę również to, że według tychże Obrzędów inni 
prezbiterzy sprawu jący funkcje ordynariuszów mogą bierzmować 

20 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7 c.
21 Por. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz..., dz. cyt., s. 163.
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tylko na własnym terytorium22. Prezbiterzy uprawnieni do 
bierzmowania mają obowiązek ad ministrowania tego sakra-
mentu wiernym, którzy o to słusznie i rozumnie proszą23.

Nowym wydarzeniem w historii sakramentu bierzmowania 
jest to, że w przypadku, gdy jest to rzeczywiście konieczne 
z powo du wielkiej liczby kandydatów do bierzmowania, szafa-
rze bierz mowania, o których mowa w numerze 7. Obrzędów 
Bierzmowania, jak również szafarze nadzwyczajni ustanowie-
ni indultem Stolicy Apostolskiej albo przez prawo, mogą za-
prosić do pomocy w udzie laniu tego sakramentu kapłanów, 
którzy:

1) albo pełnią w diecezji specjalny urząd lub funkcję, a mia-
nowicie: wikariusza generalnego, wikariusza lub delegata bi-
skupiego, wikariusza regionalnego, dziekana24 albo na podsta-
wie decyzji biskupa są zrównani z nimi w urzędzie25,

2) albo są proboszczami miejscowości, w których udziela 
się bierzmowania, bądź proboszczami miejscowości, z których 
po chodzą kandydaci do bierzmowania, albo kapłanami, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do katechetycznego przy-
gotowania kandydatów do bierzmowania26.

Jak wynika również z analizy Obrzędów Bierzmowania 
z 1971 roku, Stolica Apostolska wydaje normy prawne w tro-
sce o dobro duchowe swych wiernych. Dokument ten w dużym 
stopniu zwiększył szereg prezbiterów uprawnionych do bierz-
mowania, a to świadczy o ciągłej ewolucji prawa dotyczącego 
szafarza sakramentu bierzmowania. Prawo to staje się coraz 
doskonalsze. Doskonalenie prawa odnośnie do tego zagadnie-
nia polega na tym, że prawodawca coraz mniejsze znaczenie 

22 Por. tamże, s. 163n.
23 Por. kan. 785 § 2.
24 Por. T. Pawluk, dz. cyt., s. 188.
25 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 8a.
26 Por. tamże, nr 8b.
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przywiązuje do tego, kto bierzmuje, a większe do tego, żeby 
wierny w ogóle otrzymał sakrament bierzmowania, przynaj-
mniej w grożącym mu niebezpieczeństwie śmierci. Tendencja 
ta jest jak najbardziej zrozumiała, jako że, zgodnie z dawnym 
adagium, sacramenta sunt propter homines.

2. Kapłan jako szafarz sakramentu bierzmowania 
według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Dnia 25 stycznia 1983 roku Konstytucją Apostolską „Sacrae 
disciplinae leges” papież Jan Paweł II ogłosił wydanie odnowio-
nego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zmiany, jakie zaszły 
w przepisach prawa kanonicznego, były owo cem reformy Koś-
cioła katolickiego, dokonującej się podczas Soboru Watykań-
skiego II i po nim. Normy prawne dotyczące sakramentu bierz-
mowania, a wśród nich te odnoszące się do prezbitera jako 
szafarza tego sa kramentu, Kongregacja Kultu Bożego umieści-
ła w Obrzędach Bierzmowania z 1971 roku. Te same przepisy 
z pewnymi zmianami, ujęte w ogólniejszej formie, weszły do 
nowego Kodeksu Prawa Kanonicz nego.

Mówiąc o prezbiterze jako szafarzu sakramentu bierzmowa-
nia, nowy Kodeks Prawa Kanonicz nego wymienia dwa źródła, 
z których wypływa władza te go szafarza. Źródłami tymi są: 
prawo powszechne lub szczególne udzielenie (zezwolenie) ze 
strony kompetentnej władzy27. 

I. Zgodnie z postanowieniem kanonu 883 na mocy samego 
prawa władzę udzielania bierzmowania posiadają:

27 Por. kan. 882.
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1) W granicach swego terytorium ci prezbiterzy, którzy 
w prawie są zrównani z biskupem diecezjalnym28. Według kan. 
368 są nimi: 

a) prałaci i opaci terytorialni, 
b) wikariusze i prefekci apostolscy, 
c) administratorzy apostolscy; chodzi o tych, którzy nie po-

siadają sakry biskupiej, gdyż wtedy byliby szafarzami bierz-
mowania z racji biskupstwa29. Kapłanom tym powierzone jest 
zwierzchnictwo Kościołów partykularnych nie będących die-
cezjami30. Nie należy do grona kapłanów upoważnionych do 
bierzmowania mo cą samego prawa administrator diecezjalny, 
czyli tymczasowy rządca diecezji, która nie jest obsadzona, lub 
której biskup nie może sprawować swej władzy z powodu 
przeszkody (por. kan. 413, 414, 421)31. W stosunku do Obrzę-
dów Bierzmowania z 1971 roku nastąpiło w tym przypadku 
cofnięcie uprawnienia do bierzmowania32, gdyż według Obrzę-
dów wikariusz kapitulny33, który jest tymczasowym rządcą 
diecezji, mógł bierzmować.

2) Prezbiter, który na mocy urzędu lub zlecenia biskupa die-
cezjalnego w odniesieniu do osoby dorosłej, którą chrzci lub 
gdy osobę już ochrzczoną przyjmuje do pełnej jedności z Koś-
ciołem katolickim34. W myśl kan. 530 nr 1 udzielanie chrztu 
należy do funkcji proboszcza. Jednak, gdy chrzest ma być 
udzielony osobie dorosłej, która ukończyła przynajmniej 14 lat 
życia, winien być powiadomiony biskup diecezjalny, któ ry 

28 Por. kan. 883 nr 1.
29 Por. kan. 882.
30 Por. kan. 370. 371.
31 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., t. 3, Lublin 

1986, s. 105.
32 Por. tamże.
33 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7a.
34 Por. kan. 883 nr 2.
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ewentualnie sam udzieli chrztu35. E. Sztafrowski zaostrza gra-
nicę wieku i mówi, że biskup diecezjalny winien być po-
wiadomiony już o chrzcie osoby, która ukończyła 7. rok życia, 
aby ewentualnie ochrzcił tę osobę i jednocześnie udzielił bierz-
mowania36. Jeśli jednak biskup nie chrzci osobiście osoby do-
rosłej i nie zleca tej funkcji innemu, tym samym proboszcz 
z racji kan. 530 nr 1 jest upoważniony do udzielenia chrztu tej 
osobie, a w konsekwencji i do udzielenia sakramentu bierzmo-
wania37. Dopuszczenie osoby już ochrzczonej do pełnej wspól-
noty z Kościołem powinno być dokonywane według norm 
ustalonych przez miejscowego ordynariusza38.

3) Proboszcz, a nawet każdy prezbiter, w stosunku do osób 
znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci39. Kapłan we-
dług własnej roztropności ocenia, czy chory znajduje się 
w niebezpie czeństwie śmierci. Obojętna jest przyczyna praw-
dopodobieństwa utraty życia - czy jest ona spowodowana cho-
robą (przyczyna wew nętrzna), wyrokiem śmierci czy też nie-
bezpieczną operacją (przyczyna zewnętrzna)40.

Kodeks nie stawia warunku, że prezbiter niebędący pro-
boszczem może bierzmować w niebezpieczeństwie śmierci tyl-
ko w razie nieobecności proboszcza41. Nie jest też wymagane, 

35 Por. kan. 863.
36 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 

1986, s. 160.
37 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  

s. 105.
38 Por. Directorium ad ea, quae a Concilio Vaticano II de re oecumeni-

ca promulgata sunt exsequenda, nr 19; „Acta Apostolicae Sedis” (1967) 
574-592.

39 Por. kan. 888 nr 2.
40 Por. E. Sztafrowski, dz. cyt., s. 160.
41 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  

s. 105.
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aby ten prezbiter był wolny od cenzur i kar kościelnych42. Takie 
natomiast warunki musiał spełniać według Obrzędów Bierz-
mowania z 1971 roku prezbiter, który nie był proboszczem ani 
wikariuszem parafialnym, a miał udzielić bierzmowania wier-
nemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci43.

II. Na mocy szczególnego udzielenia ze strony kompeten-
tnej władzy. Prezbiterzy mogą również bierzmować na podsta-
wie szczególnego upoważnienia udzielonego przez uprawnio-
nych do tego przełożo nych. Takim upoważnieniem jest indult 
apostolski. Papież udziela indultów osobiście lub przez upo-
ważnione do tego dykasterie Kurii Rzymskiej44.

Również biskup diecezjalny, jeżeli nie może ani udzielać 
bie rzmowania osobiście, ani też zatroszczyć się o to, aby udzie-
lił go inny biskup, a zachodzi konieczność, może wtedy upo-
ważnić określonego prezbitera do udzielania bierzmowania 
w odniesieniu do ogółu wiernych45.

W przypadku zaistnienia poważnej przyczyny biskup oraz 
prezbiter, który otrzymał upoważnienie do bierzmowania na 
mocy prawa powszechnego lub szczególnego udzielenia kom-
petentnej władzy, może w poszczególnych przypadkach dobrać 
sobie prezbiterów, aby razem z nim udzielali tego sakramen-
tu46. Poważna przyczyna zachodzi wtedy, gdy na przykład jest 
duża liczba kandydatów do bierzmowania lub brak odpowied-
niego czasu47.

42 Por. tamże.
43 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 7c.
44 Por. E. Sztafrowski, dz. cyt., s. 161.
45 Por. kan. 884 § 1.
46 Por. kan. 884 § 2.
47 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  

s. 106.
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Według Obrzędów Bierzmowania z 1971 roku48, jeżeli 
zacho dzi poważna przyczyna, to szafarz bierzmowania może 
powołać do pomocy w sprawowaniu sakramentu prezbiterów, 
którzy:

a) albo spełniają specjalny urząd lub zadanie w diecezji: wi-
kariusza generalnego, wikariusza lub delegata biskupiego, 
dziekana lub na podstawie decyzji biskupa są zrównani z nimi 
w urzędzie, 

b) albo są proboszczami miejscowości, w których udziela się 
bierzmowania, albo proboszczami kandydatów do bierzmowa-
nia lub są kapłanami, którzy włożyli specjalny trud w kateche-
tyczne przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

Prawodawca wskazuje w ten sposób szeroki wachlarz 
ewentu alnych szafarzy. Przepisy te stanowią tylko pewną 
wskazówkę co do sposobu postępowania w takich sytuacjach 
i nie mają mocy wiążącej, skoro prawodawca nie podtrzymuje 
ich w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego49. Nowy Kodeks 
mówi tylko ogólnie o dobraniu sobie prezbite rów (por. kan. 
884 § 2).

Sakramenty są ustanowione dla dobra duchowego wier-
nych, a nie po to, aby uprawniony do ich sprawowania szafarz 
cieszył się z posiadania władzy. Toteż prawodawca mówi 
o obowiązku udzielania bierzmowania. Prezbiter, który posia-
da władzę bierz mowania, winien z niej korzystać w stosunku 
do osób, na korzyść których została mu ona udzielona50.

Prezbiter mając uprawnienia do bierzmowania na wyzna-
czonym terytorium, z wyjątkiem osób znajdujących się  

48 Por. Obrzędy Bierzmowania, nr 8.
49 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  

s. 106.
50 Por. kan. 885 § 2.
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w niebezpieczeństwie śmierci, które wolno mu wszędzie bierz-
mować.51

Na wyznaczonym terytorium godziwie udziela sakramentu 
bierzmowania także obcym, chyba że sprzeciwia się temu ich 
własny ordynariusz.52 Szafarze bierzmowania, w tym również 
prezbiterzy, mogą udzielać bierzmowania także w miejscach 
wyjętych spod władzy ordynariuszy miejsca, gdy leżą na tery-
torium, na którym wolno im bierzmować53.

W myśl kan. 144 w razie istnienia błędu powszechnego, 
faktycznego czy prawnego, a także w przypadku wątpliwości 
pozytywnej i prawdopodobnej, prawnej lub faktycznej co do 
tego, czy prezbiter ma upoważnienie do bierzmowania, Koś-
ciół uzupełnia to uprawnienie54.

Ta szeroka i niespotykana dotąd władza bierzmowania 
udzie lona prezbiterom na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku świadczy o dalszym i ciągłym rozwoju instytucji 
prawnej kapła na-szafarza sakramentu bierzmowania. Świad-
czy to również o tym, że Stolica Apostolska, ze względu na 
dobro duchowe wier nych, jest skłonna jak najbardziej rozsze-
rzyć władzę kapłana do sprawowania sakramentu bierzmowa-
nia. Już obecnie, dzięki przyznanym prezbiterom uprawnie-
niom, każdy wierny, przy spełnie niu określonych podstawowych 
warunków, może bez trudności przyjąć bierzmowa nie, przy-
najmniej w ostatnich chwilach życia.

51 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  
s. 106.

52 Por. kan. 887.
53 Por. kan. 888.
54 Por. P. Hemperek (red.), Komentarz do KPK z 1983 r., dz. cyt.,  

s. 106.
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SUMMARY

Such wide and previously unprecedented faculty to confirm, 
granted to presbyters by the Code of Canon Law of 1983, evi-
dences the further and constant development of the legal insti-
tution of a priest as a minister of the sacrament of confirmation. 
It also evidences the fact that the Holy See, for the sake of the 
spiritual good of the faithful, is willing to extend the presby-
ter’s faculty to administer the sacrament of confirmation as 
much as possible. Already today, due to the faculties granted to 
presbyters, everyone, if meeting specific basic requirements, 
may easily receive confirmation, at least in the last moments of 
life.

KapłaN jaKo szafarz saKraMeNtu bierzMowaNia według obrzędów bierzMowaNia...
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Możemy zaobserwować, że w XX wieku z jednej strony 
wzrosła wśród ludzi świadomość własnej godności jako istoty 
ludzkiej, ale z drugiej strony zmniejszyła się świadomość 
współzależności jednostki i społeczeństwa. Występuje obecnie 
rodzaj nadmiernego indywidualizmu, który przemienia się 
w samoizolację, pewnego rodzaju egoizm. Wspomniane wyżej 
obserwacje pozwalają XX wiek opisać jako czas desocjalizacji. 
Mathew Fforde w swoich dociekaniach nie analizuje tego post-
modernistycznego problemu w skali światowej. Pomimo prób 
skoncentrowania się na Wielkiej Brytanii, wpływ kultur Ame-
ryki Północnej i kontynentalnej Europy jest zbyt silny. Mówiąc 
prosto, żadna kultura nie jest odizolowaną wyspą i często jest 
wystawiona na wpływ sąsiadujących, jak i odległych kultur. 
Czasy, w których żyjemy, są czasami wielkie mobilności ludz-
kiej, intensywnej wymiany informacji na świecie, jednego, 
uniwersalnego rynku, globalnej wioski, w której wspólnych 
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jest zarówno wiele problemów, jak i nadziei. Istnieje wiele 
trendów pętających Zachód w kajdany materializmu, który za-
przecza istnieniu Ducha Świętego, duszy i Boga. Możemy za-
uważyć pewne zewnętrzne cechy kryzysu kultury, które osła-
biają związki międzyludzkie. Przejawiają się one rosnącą 
wulgarnością w polityce, gigantycznego wzrostu liczby ludzi 
żyjących samotnie, niskich frekwencjach wyborczych, popu-
larności tworzenia małych partii politycznych i wysokiego po-
ziomu przestępczości i przemocy. Kryzys ma też ukryte cechy, 
które charakteryzują coraz bardziej popularny styl życia opie-
rający się na egoizmie i indywidualizmie. Życie staje się pogo-
nią za różnego rodzaju zyskiem, prestiżem społecznym, osiąg-
nięciem władzy i czerpaniem przyjemności. Związki między 
ludźmi często są motywowane egoizmem. Nauki Kościoła op-
arte są na przykazaniu miłości do Boga i bliźniego są przeciw-
nością egoizmu. Te dwie właściwości sugerują, że każda istota 
ludzka w naturze chce żyć w społeczeństwie. W rzeczywistości 
to bezpośredni związek pomiędzy duchowym, nadprzyrodzo-
nym i naturalnym wymiarem człowieczeństwa. Tego punktu 
widzenia użył Fforde, aby wprowadzić charakterystykę mate-
rializmu, który jest kluczem do zrozumienia obecnego kryzysu 
desocjalizacji, któremu chrześcijaństwo ma obowiązek spro-
stać.1

Ta zmiana mentalności kulturowej jest dla Katolików 
ogromnym wyzwaniem. Od samego początku Kościół budo-
wany był na podstawie wiary, która nie jest osobistym związ-
kiem z Bogiem, ale przyciąga wiernych to życia kościelnego. 
Związek człowieka z Bogiem prowadzi do stworzenia społecz-
ności ludzi. Paweł Apostoł określił ten związek w swojej teolo-
gii Mistycznego Ciała Chrystusa. Teologia ta była owocna 

1 Por. Matthew Fforde: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava: 
Lúč, 2010. ss. 81-86.
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w czasach prześladowań Kościoła w Słowacji i wykazuje po-
tencjał na przyszłość. Zastosowanie tej teologii znaleźć może-
my w pracy Josepha Cardijna – YCW (Young Christian Wor-
kers – Młodzi Chreścijańscy Pracownicy, znani też pod 
francuską nazwą jako JOC – Jeunesse Ouvriere Chretienne), 
małe społeczności ( małe wspólnoty ) młodych ludzi, którzy 
spotykają się raz w tygodniu aby pogłębić swoją wiarę i żyć 
w zgodzie z jej założeniami. W ten sposób łączą zrozumienie 
wiary z oceną sytuacji, w której się znajdują, i z aktywnością, 
apostolatem, który nastawiony jest na ewangelizację. Model 
ten przeniósł na grunt słowacki jezuita chorwacki Tomislav 
Kolakovič-Poglajen przez wydane przez siebie tłumaczenie 
pracy belgijskiego jezuity Émile’a Merscha: Le corps mystique 
du Christ I.-II., Louvain 1933 którego dokonał. To dzieło na-
stępnie wzbogacone długim wstępem przez jezuitę ojca Ján 
Dieška, zostało wydane pod tytułem Teológia tajomného tela 
Kristovho (Teologia Mistycznego Ciała Chrystusa). 

1. Teologia Społeczności

Mersch w swojej teologii Mistycznego Ciała Chrystusa 
czerpie z tekstów, w których Paweł Apostoł kształtuje swoją 
teologię Mistycznego Ciała Chrystusa, zwłaszcza z Pierwsze-
go Listu do Koryntian. „Podobnie jak jedno jest ciało, choć 
składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem”  
(1 Kor 12:12) lub „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i po-
szczególnymi członkami” (1 Kor 12:27). Paweł także systema-
tycznie przedstawiał ten pogląd w Listach do Rzymian. „Jak 
bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie 
członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem 
tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy 
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nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej 
nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] 
zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania 
czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełnia-
nia czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla kar-
cenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczo-
drobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; 
kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.”  
(Rz 12:4-8). Dopiero potem możemy zobaczyć, jak on rozumie 
wizję mistycznego ciała Chrystusa po utworzenia Kościoła 
w wieczności. W Liście do Efezjan Paweł Apostoł wyjaśnia 
cały dynamizm wyborów Boga, które prowadzą do pełni życia 
w Chrystusie i w których „nam oznajmił tajemnicę swej woli 
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 
dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć 
w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na zie-
mi” (Ef 1:9-10).

To tego teologicznego konceptu nawiązuje Teilhard di Char-
din, który nie rozważa świata jako należącego tylko do ludzi, 
ale widzi go w jego całości. „Według Tailharda de Chardina 
istnienie zbawienia w świecie zdecydowanie i dynamicznie ba-
zuje na jedności z Bogiem i światem w Eucharystycznym Ciele 
Chrystusa. W Eucharystii ukazuje się dynamizm Słowa Wcie-
lonego w świecie.”2 Warto w tym miejscu wspomnieć polskie-
go teologa o. Józefa Kulisza sugerującego kluczową pozycję 
Communio w Eklezjologii. Eucharystia tworzy społeczność 
Kościoła Jezusa Chrystusa. Pomimo, iż Eucharystia jest istotną 
zasadą zjednoczenia wiernych, wyłaniają się napięcia i spory 
dotyczące ludzkiego akcentu pośród wiernych. „Do najpięk-

2 Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-
harda de Chardin. „Studia Teologiczne” UKSW, 2000, tom 2, s. 137. ISSN-
058-5470
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niejszych fragmentów Ewangelii należą te z rozdziału siedem-
nastego Ewangelii Św. Jana. Mówią one o modlitwie Jezusa, 
w której prosi On swojego Ojca o jedność tych, którzy w Niego 
wierzą, a także i tych, którzy będą jego uczniami w przyszłości. 
‘Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu 
będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą 
Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jed-
no stanowimy.’ (J 17:20-22). W słowach Jezusa widzimy jego 
wielką troskę o dzieło, które zapoczątkował, czyli zbieranie lu-
dzi do jednej rodziny, rodziny dzieci Boga, których jedynym 
ojcem jest Bóg: ‘Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespoli-
li w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.’ (J 17:23) Jezus bardzo 
realistycznie, prosto a nawet fizycznie rozumie proces groma-
dzenia ludzi w jedną społeczność. Opowiada o tym w przypo-
wieści o winorośli, w której porównuje siebie do krzewu, a lu-
dzi do gałęzi, które są w niego wszczepione (J 15:1-4). Życie 
Boga zaczyna być osiągalne dzięki krzewowi – ludzkości Jezu-
sa Chrystusa – która zapoczątkowuje akt zjednoczenia całej 
ludzkości3.

W tej myśli teologia Św. Pawła została opracowana przez 
Dogmatyczną Konstytucję Kościoła - Lumen Gentium. „Po-
przez łamanie Chleba Eucharystii i prawdziwe połączenie się 
z ciałem naszego Pana, sami wznosimy się to stanu jedności 
z Nim. ‘Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególny-
mi członkami.’ (1 Kor 12:27) Więc, w Chrystusie stajem się 
Jego ciałem (por. 1 Kor 12:27) ‘podobnie wszyscy razem two-
rzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy 

3 Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teil-
harda de Chardin. Studia Teologiczne UKSW, 2000, tom 2, s. 137-138. 
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nawzajem dla siebie członkami.’ (por Rz 12:5). Tak jak ciało, 
pomimo jedności, złożone jest z wielu części, ale wszystkie te 
części są częściami tego samego ciała, tak samo jest z wierzą-
cymi w Chrystusa (por 1 Kor 12:12). Kiedy myślimy o ciele 
Chrystusa, jest wiele części ciała i ich funkcje. Jest tylko jeden 
Duch Święty, który rozdaje różnego rodzaju dary dla dobra 
Kościoła w zgodzie z jego szczodrobliwością i potrzebami 
(por. 1 Kor 12:1-11). W tych darach widać łaskę apostołów, 
którym ze względu ich autorytetu sam Duch Święty oddaje 
swoje moce (por. 1 Kor 14). Ten sam Duch Święty, w swojej 
obecności, aktywności a także w zgodzie z wszystkimi częścia-
mi ciała jednoczy to ciało i w ten sposób budzi i rozpala iskrę 
miłości w wiernych. Dlatego też, jeśli jedna z części ciała cier-
pi, wszystkie inne też muszą cierpieć razem z nią; jeśli jedna 
z części jest szczęśliwa, wszystkie inne cieszą się razem z nią 
(por. 1 Kor 12:26).”4

Łaska jest tym, co łączy Boga z człowiekiem i w tym sa-
mym czasie organizuje i tworzy jeden - żyjący, mistyczny or-
ganizm, który jest nastawiony na wierzących i gdzie Bóg staje 
się osiągalny. Jak każde życie, także życie w łasce jest pełne 
dynamizmu. Chce ono głębiej dotknąć życia wszystkich ludzi 
i połączyć ich z sobą, a przez nich cały świat.5 Kulisz przypo-
mina nam słowa ojców Kościoła o społeczności Kościoła, 
o naszym związku z Bogiem. Według Jana z Damaszku jed-
ność Chrześcijan ukazuje się w poświęceniu naszego Pana, 
który nazwał swoje ciało Chlebem, które składa się z wielu 
ziaren, a krew swoją nazwał Winem, które powstało z wielu 
owoców. To oznacza, że społeczność Chrześcijan została  

4 Vieroučná konštitúcia »Lumen gentium« o Církvi. w: Dokumenty 
Druhého vatikánskeho koncilu. Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 
1968, s. 68.

5 Por. Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu 
Teilharda de Chardin. „Studia Teologiczne” UKSW, 2000, tom 2, s. 139. 
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stworzona dla wielu istot ludzkich, które jednocząc się w ciele 
i krwi Chrystusa tworzą jego mistyczne ciało. Podsuwa on my-
śli Św. Cypriana, który chrześcijańską jedność określił jako 
opierającą się na Eucharystii.6

Swoją argumentację opiera na Konstytucji o liturgii Sacro-
sanctum Concilium, która nawiązuje do myśli zawartych w kon-
stytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. ”Zbawiciel 
nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wyda-
ny, ustanowił Eucharystyczną Ofiarą Ciała i Krwi swojej, aby 
w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę 
Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć 
pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosier-
dzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której 
pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzy-
muje zadatek przyszłej chwały” (SC 47). Obecna ofiara krzyża 
to nie tylko bierne wydarzenie, ale ukazuje ono nam naszego 
samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który chce przyciągnąć 
ludzi do jeszcze bardziej idealnej unii z Ojcem (por. SC 48). 7

„Tajemnica Eucharystii tworzy i poszerza boski świat – Koś-
ciół, mistyczne Ciało Chrystusa. To właśnie wiosna Kościoła – 
oznaka siły, która jednoczy ludzi z Bogiem w ich samych.”8 We-
dług Josepha Ratzingera „wiara reprezentuje sieć wspólnych 
zależności, które są nie tylko siecią solidarności z innymi, ale 
w której wszyscy siebie wspierają. Ta fundamentalna antropolo-
giczna struktura pojawia się także w naszej relacji z Bogiem”9 

6 Por. Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu 
Teilharda de Chardin. „Studia Teologiczne” UKSW, 2000, tom 2, s. 141.

7 Por. Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu 
Teilharda de Chardin. „Studia Teologiczne” UKSW, 2000, tom 2, s. 143. 

8 Por. Józef Kulisz: Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu 
Teilharda de Chardin. „Studia Teologiczne” UKSW, 2000, tom 2, s. 145.

9 Joseph Ratzinger: Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2008, ss. 75-76.
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Wspólnota nie jest tylko czymś co dodatkowo włącza do Koś-
cioła, ale jest punktem centralnym i konstytucyjnym. Tę myśl 
kontynuuje Jozef Kyselica, który zajmuje się rozwojem dynami-
zmu Teologii Mistycznego Ciała Chrystusa, ukazując siłę życio-
wą wspólnoty Kościoła. „Jesteście bowiem ponownie do życia 
powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki 
słowu Boga, które jest żywe i trwa. (1 P 1:23); to dzięki sadzaw-
ce w Siloam ślepy od urodzenia został wyleczony; to nowa ro-
dzina uczniów; miejsce, gdzie docierają nowiny Ewangelii; jest 
to optymalne centrum, z którego raz usłyszana Ewangelia się 
rozprzestrzenia. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ten kto 
zwraca się ku Chrystusowi jednocześnie integruje się ze 
społecznością.”10

Fakt, że społeczności parafialne nie zawsze są takie, jakie po-
winny, prowadzi Kyselicę do rzucenia wyzwania ludziom, aby 
połączyli życie sakramentalne i liturgiczne z życiem codzien-
nym. „Chodzi o oparcie się Kościoła na grubych zwłóknieniach 
związkach, prawdziwych społecznościach, gdzie życie w wierze 
wynika ze wspólnego rozumowania i gdzie praktyka jest także 
prawdziwym wyrażeniem wiary i wolności.” 11

W swojej koncepcji społeczności łączy on głębokie teolo-
giczne fundamenty i konkretne relacje, podkreślajac: „Wspól-
nota, musi opierać się na podstawie, którą jest Chrystus we 
własnej osobie. Aby taka społeczność mogła się rozwinąć, każ-
dy z jej członków musi przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego 
życia. W ten sposób Jezus zjednoczy członków wspólnoty 
i stanie się prawdziwą przyczyną potrzeby spotkania.”12

10 Jozef Kyselica : Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti. Trnava : 
Dobrá kniha, 2006, s. 91.

11 Jozef Kyselica : Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti. Trnava : 
Dobrá kniha, 2006, s. 90.

12 Peter Murdza: Kresťan a malé spoločenstvo. w: Nová evanjelizácia. 
Bratislava: Lúč. 1992, ISBN 80-7114-072-4, s. 171.
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2. Wkład pasterski do małych społeczności

Koncepcja teologii Mistycznego Ciała Chrystusa okazała się 
owocna od samego początku praskiej wiosny w 1968 roku. 
Z jednej strony przyniosła ona amnestię dla uwiezionych akty-
wistów duszpasterstwa akademickiego, a z drugiej strony przy-
niosła ona głód Boga u młodych ludzi. W bardzo krótkim czasie 
świeccy katoliccy odnowili swoją aktywność pod przewodni-
ctwem objętego amnestią biskupa Jana Ch. Koreca. Urzeczy-
wistnili oni kluczową rolę młodzieży akademickiej dla przyszło-
ści Kościoła w Słowacji. Wielkie zainteresowanie młodzieży 
prawdziwym życiem w wierze było jednym z wyników wymu-
szonej ateizacji. Bratysława stałą się pierwszym miejscem, gdzie 
studenci zbierali się razem na poszczególnych wydziałach na 
Uniwersytecie. Inne prześladowanie Kościół w Czechosłowacji 
nadeszło po represjach przeprowadzonych przez armię Układu 
Warszawskiego. Mimo tego duszpasterstwo akademickie dalej 
funcjonowało pod okiem Biskupa Koreca, tym razem w tajemni-
cy. Aktywni świeccy jak i księża, którzy nie mogli działać w jaw-
nym duszpasterstwie, biorą udział w duszpasterstwie niejaw-
nym. W ten sposób stopniowo tworzyła się sieć małych wspól-
not, składających się z młodzieży uniwersyteckiej, w prawie 
każdej szkole średniej w Bratysławie. Małe wspólnoty po raz 
kolejny są kluczem teologicznych podstaw całego duszpaster-
stwa akademickiego. Każda z tych wspólnot składała się z 7 do 
12 uczniów i była prowadzona przez animatora. Powstał plan 
formacji wszystkich wspólnot. Plan zakładał pięcioletnie nauki, 
które były podzielone na trzy części: część biblijną, doktrynalną 
i apostolską. Pismo Święte stało się podstawą osobistej i spo-
łecznej modlitwy. Było ono źródłem pogłębiania wiary w część 
doktrynalną, w której uczniowie uczyli się doktryn i filozofii mo-
ralnej, ze zwracaniem szczególnej uwagi na rzeczywiste proble-
my. Część apostolska miała za cel głównie kontakt z życiem  
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lokalnym oraz ogólnym życiem kościelnym. Ich struktura wzo-
rowała struktury pojedynczych szkół średnich z uwzględnieniem 
roczników i wydziałów. W niektórych wypadkach było urucha-
mianych kilka wspólnot w tym samym roku. W ten sposób dusz-
pasterstwo koordynowane było zarówno na poziomie wydziało-
wym, jak i na poziomie uniwersyteckim poprzez regularne 
spotkania animatorów i uczniów. Każdy wydział miał swojego 
własnego sekretnego kapłana, który przeprowadzał regularne 
wizyty i zapewniał animatorom przewodnictwo duchowe, i re-
kolekcje. Animatorzy co tydzień brali udział w kursie świeckie-
go apostolatu, gdzie byli szkoleni jak rzetelnie wypełniać swoje 
obowiązki. Sieć ta stopniowo rozrosła się na inne ośrodki akade-
mickie na Słowacji. W tym czasie rozwijały się także publikacje. 
Przykładowo, czasopisma takie jak „Religia i obecne czasy”, czy 
„Społeczność rodzinna” osiągały nakład tysiąc egzemplarzy. 
Były one dystrybuowane przez dobrze zorganizowane struktury 
animatorów. Nawiązano nowe kontakty z zagranicą, zwłaszcza 
z katolickimi aktywistami z Czech, Polski, Niemieckiej Repub-
liki Demokratycznej i Włoch. Aktywność młodzieży akademi-
ckiej doprowadziła do utworzenia sekretnego ruchu rodzin 
chrześcijańskich, wspólnot rodzinnych i chrześcijańskich wspól-
not dziecięcych, które wtedy działały otwarcie i jawnie. Sytuacja 
w innych ośrodkach nie była tak dobra jak ta w Bratysławie. 
Bratysława była zdecydowanie największym miastem uniwersy-
teckim. Społeczności studenckie w Żylinie i Koszycach zaczęły 
systematycznie organizować się w latach osiemdziesiątych. Spo-
radycznie istniały także podobne grupy w innych miastach. Jed-
nakowoż, nigdy nie osiągnęły takiego sukcesu jak te w Bratysła-
wie.13 Cały ten opisywany okres dowodzi możliwościom  

13 Por. Silvester Krčméry : Naše 40-ročné skúsenosti z apoštolátu laikov 
na Slovensku. w: Nová evanjelizácia. Bratislava: Lúč, 1992, ISBN 80-7114-
072-4, ss. 149-150.
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i owocności podstawowych konceptów teologii Mistycznego 
Ciała Chrystusa, które było zaaplikowane w procesie formowa-
nia różnego rodzajów społeczności w myśl zasady jedności 
w Jezusie Chrystusie. 

Zarówno w kiedyś jak i teraz można dostrzec wkład teologii 
duszpasterstwa w aktywności wielu ruchów religijnych. Wspo-
mnieć tutaj należy Drogę Neokatechumenalną, dzięki której 
podupadłe parafie odzyskały swoją świetność. Wielką nadzieję 
w odnowie każdej parafii można dostrzec szczególnie w odno-
wa katechumenatu. Aktywność Drogi Neokatechumenalnej zo-
stała ukazana przez Jána Ďurica, który pisze: „Sposób, w jaki 
bracia zaczynają wzrastać w wierze i dostrzegają znaki, o któ-
rych mówił Jezus Chrystus: Miłujcie siebie tak jak Ja was umi-
łowałem… Bądźcie jednością tak jak ja jestem z moim Ojcem. 
Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, że jesteście moimi ucznia-
mi. Kiedy te dwa znaki – miłość w wymiarze krzyża i jedność 
są obecne w parafii, stają się pytaniem dla sąsiadów, współpra-
cowników, rodziny. W ten sposób bardzo oddaleni ludzie są 
przyciągani do wiary i chcą wyruszyć tą drogą. (Neokatechu-
menat – przy. autora). W ten sposób tworzy się coraz więcej 
małych wspólnot i nagle możemy dostrzec jak małe wspólnoty 
zaczynają kroczyć drogą ku nawróceniu. Jest to sposób na dusz-
pasterstwo ludzi obojętnych, którzy nie uczestniczą w życiu pa-
rafialnym. Takie ukryte duszpasterstwo może przynieść Kościo-
łowi wielkie owoce. To wszystko dokonuje się obecnie 
w parafiach gdzie Droga jest obecna od kilku lat. Po ponad  
30 latach istnienia Drogi, jednym z jej najwspanialszych owo-
ców jest możliwość zobaczenia odnowionych rodzin, które są 
otwarte na życie. Stają się one prawdziwymi „lokalnymi koś-
ciołami”, gdzie podstawowe zadanie rodziny – przekazywanie 
wiary dzieciom – się iści. Zwłaszcza staje się to przez Liturgię 
Domową niedzielnego poranka. Podczas tej Liturgii rodzice 
czytają swoim dzieciom Pismo Święte równocześnie pytając je: 
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Jakie znaczenie ma to Słowo w twoim życiu? Zdumiewającym 
jest fakt, jak dzieci przekładają usłyszane Słowo Boże na kon-
kretną historie swojego życia. Także ojciec i matka dają swoje 
świadectwo opierając się na własnym doświadczeniu i zachęca-
ją wszystkich do modlitwy za Papieża, Kościół, itp. Wszyscy 
wspólnie odmawiają także modlitwę Ojcze Nasz i przekazują 
sobie jest znaku pokoju. Wspólna liturgia kończy się błogosła-
wieństwem każdego dziecka przez rodziców. Ważny w tym ro-
dzinach neokatechumenalnych jest moment rozmów dorosłych 
z dziećmi. Rodziny te, założone na drodze wiary, wiedzą jak 
przekazać wiarę swojemu dziecku. W wyniku tego prawie 
100% tych dzieci zostaje wierna Kościołowi. Owocem Neoka-
techumenatu jest również tysiące powołań do seminariów lub 
życia zakonnego oraz rodziny wielodzietne.”14

Ważnym momentem w post-soborowej erze jest szersze wpro-
wadzanie zrozumienia parafii jako wspólnoty wspólnot. Droga 
Neokatechumenalna bardzo przyczyniła się do odnowy parafii. 
Jozef Kysielica podaje za przykład parafię Św. Franciszka Cabri-
niego w Rzymie. Droga Neokatechumenalna zapoczątkowana zo-
stała w tej parafii na początku 1969 roku. Dzięki pierwszym 
wspólnotom, które głosiły katechezy, powstało 25 nowych wspól-
not liczących ponad tysiąc dorosłych członków. Możemy dostrzec 
odradzanie się życia parafialnego nie tylko poprzez przychodzenie 
na niedzielne Msze i otrzymywanie Sakramentów Świętych, ale 
także wzrost w ilości powołań do kapłaństwa i życia konsekrowa-
nego. Z parafii wywodzi się już 5 prezbiterów, 23 młodych męż-
czyzn przebywa w seminariach duchownych – 4 w Zakonie Ma-
ryjnym i 19 w seminarium Redemptoris Mater w Rzymie. Jedna  

14 Ján Ďurica: Neokatechumenátna cesta a pastorácia farností. w: Com-
munio – missio. Internetový časopis pre novú evanjelizáciu ČLÁNKY – 
ČLÁNOK Č.44 Vydanie 03 Téma čísla: Farnosť http://www.communio.sk/
citaj.php?id=44&issue=3 (8.05.2012)
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z sióstr jest w klasztorze Biednych Klarysek, 25% członków para-
fii, którzy byli bardzo daleko odsuniętych od Kościoła dzięki 
świadectwu wspólnotowemu, stali się członkami Neokatechume-
natu. Podsumowując, możemy powiedzieć, że odnowa życia para-
fialnego zrobiła wielki postęp.15

Znajdujemy podobne przykłady odnowienia parafii we wspól-
nocie wspólnot w Vrutky (północ Słowacji). Ma ona 7 300 miesz-
kańców, którzy są głównie wyznawcami Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego. Ojciec Jezuita Ján Ďurica wyraził zgodę na 
katechezę Drogi Neokatechumenalnej w parafii już czasach totali-
tarnego komunizmu. W ten sposób parafia się odnowiła i stałą się 
jednym z ośrodków neokatechumenalnych w Słowacji16 Obecnie 
jest wiele wspólnot, np. w Spolok Katolícky kultúrny dom, Cen-
trum voľného času, Neokatechumenátne spoločenstvo, Ružen-
cové spoločenstvo, spoločenstvo detí eRko, Redakčná rada Svetla 
pravdy, Farský spevokol, Mládežnícky spevokol, Pohrebný spevo-
kol, Miništrantský zbor, Komunita Jána Krstiteľa, Ochotnícke di-
vadlo, Katechéti, Lektori, Akolyti, Spoločenstvo mládeže, Farská 
charita, Rodinný skauting a spoločenstvo Rozprávkový domček.17

3. Małe społeczności jako odpowiedź  
na desocjalizację 

Wiele obecnych problemów cywilizacji Euro-Atlantyckiej 
bierze się z ekspansji desocjalizacji. Razem z nią przychodzi 

15 Por. Jozef Kyselica: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Trnava : 
Dobrá kniha, 1998, ss. 132-139.

16 Por. Jozef Kyselica: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Trnava : 
Dobrá kniha, 1998, ss. 70-71.

17 Por. Oznamy na dvanástu nedeľu obdobia cez rok 2009 Menovanie 
novej farskej rady w: http://www/fara.sk/vrutky/index.php (05.05.2012)
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radykalny indywidualizm, który pozbawia ludzi relacji, które 
mogą pomóc być pomocne w trudnych sytuacjach. To są prob-
lemy dolegającyme ludziom w poszczególnych etapach ich ży-
cia – w dzieciństwie, dorastaniu, młodości, dorosłości i starości. 
Pewną próbą radzenia sobie z tym problemem są internetowe 
serwisy społeczne, takie jak Facebook. Jednakowoż, serwisy te 
nie narzucają poważnych zobowiązań. W praktyce są one tylko 
wirtualnymi sieciami, do których można się zalogować i wylo-
gować kiedy się tylko zechce. Prawdziwa sieć społeczna skła-
dająca się z sakramentalnego małżeństwa, rodziny chrześcijań-
skiej, strukturalnej społeczności parafialnej jest obowiązkowa. 
Nie można do niej wejść kiedy się chce, ani też wyjść kiedy się 
chce. Chrzest, poprzez który wstępuje się do Kościoła i jego 
określone formy w lokalnych społecznościach parafialnych, in-
tegruje nas na zawsze ze społecznością chrześcijan i sprawia, że 
każdy z nas jest częścią Mistycznego Ciała Chrystusa. Podobna 
do tej więzi jest więź sakramentalnego małżeństwa, w których 
kochający się narzeczeni wchodzą w sakramentalny związek na 
dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, póki śmierć ich nie roz-
łączy. Tu wyrażona jest moc społeczności, więzi społecznych, 
która jest przygotowana, aby wspomóc człowieka zarówno 
w sytuacjach radości jak i smutku.

Nie tylko w przeszłości, ale także i obecnie w formacji 
wspólnot kościelnych brakuje rzetelności. Chrześcijanom zo-
stali powołani do tego, aby stawać się społeczno-pastoralnym 
zaczynem w życiu wiernych. Wspólnota parafialna została 
utworzona aby ewangelizować i wspierać integralny rozwój 
człowieka do takiego stopnia, że staje się „podmiotem społecz-
nym” w swojej dziedzinie. Jak mówi Kysielica, jest tak ponie-
waż prawdziwe duszpasterstwo nie jest i nie może być oddzie-
lona od aktywności społecznej, której jest częścią. Społeczna 
duszpasterstwo jest nie tylko jedyną sferą działalności społecz-
ności katolickiej, ale jest żywym i konkretnym obrazem spo-
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łeczności, która jest w pełni zaangażowana w sytuację, proble-
my, kulturę, biedę oraz oczekuje na pewną przestrzeń i historię. 
Całą złożoność duszpasterstwa społecznego podkreśla się 
w ważności dostrzegania potrzeb bliźniego i odpowiedniej re-
akcji na trudną sytuację. Zainteresowanie parafianami nie jest 
ograniczane tylko do udziału w życiu liturgicznym i sakramen-
talnym, ale rozszerza się na wszystkie z ich potrzeb18.

W tym kontekście warto pamiętać o obowiązkach kapłań-
skich, które opisuje Kodeks Prawa Kanonicznego: „Pragnąc 
dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać 
się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem 
nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłasz-
cza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak 
również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygu-
jąc. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich 
śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając 
ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpią-
cych, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczegól-
ne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice 
otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz 
popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach. Proboszcz 
uznaje i popiera własny udział wiernych świeckich w misji 
Kościoła, udzielając również poparcia ich stowarzyszeniom 
o celach religijnych. Współpracuje z własnym biskupem i die-
cezjalnym prezbiterium, zabiegając także o to, by wierni trosz-
czyli się o parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno 
diecezji, jak i Kościoła powszechnego, oraz uczestniczyli 
w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty (KPK, 529).

18 Jozef Kyselica: Aký kňaz pre dnešnú farnosť. w: Nová evanjelizácia. 
Bratislava: Teologická fakulta Trnavsekj univerzity, 1999, ISBN 80-7141-
271-6, s. 134.
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Spełnianie obowiązków kapłańskich jest zadaniem dla całej 
społeczności parafialnej. Jak przypomina nam Sobór Watykań-
ski II „młodzi ludzie powinni być pierwszymi, którzy niosą 
słowo apostolskie bezpośrednio do innych młodych ludzi, kon-
centrując swoje apostolskie zgodnie z potrzebami o środowi-
ska, w którym żyją. (…) Dzieci też mają swój apostolski obo-
wiązek. W zależności od ich możliwości powinni być żywym 
świadectwem Chrystusa pośród swoich towarzyszy.”19 Bardzo 
ważne jest zadanie rodziny, jak mówi Dekret apostolacie świe-
ckich: „Wszędzie i o każdej porze, ale zwłaszcza w sferach, 
gdzie pierwsze nasiona Ewangelii są zasiewane, albo gdzie 
Kościół dopiero zaczyna działalność lub ma poważne trudno-
ści, chrześcijańskie rodziny mogą efektywnie świadczyć 
o Chrystusie przed światem poprzez pozostanie wiernymi 
Ewangelii i przez danie przykładu chrześcijańskiego małżeń-
stwa. By ułatwić osiągnięcie celów swojego apostolstwa, może 
być potrzebne połączenie się w grupy.”20 Starzejące się obecnie 
społeczeństwo powinno wyzwolić poczucie odpowiedzialno-
ści za seniorów. Jednakowoż, seniorzy nie potrzebują pomocy 
medycznej, tylko wyjątkowej pomocy emocjonalnej. Ta polega 
na empatii, która pośredniczy miłości i współczuciu. Bardzo 
ważna jest zainteresowanie rodziny, która może seniorowi dać 
najlepsze wsparcie emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa. 
Starsi ludzie często czują się niepewnie. Przez to ciągle potrze-
bują zapewnienia, że członkowie rodziny będą ich wspierać. 
Rodzina jest dla nich ważnym tłem. Tutaj otrzymują szacunek 

19 dRuhý vAtikánSky konCil: Apostolicam actuositatem o apoštoláte 
laikov. w: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu II : Dekréty. Rím : 
SÚSCM, 1970, s. 12. 

20 dRuhý vAtikánSky konCil: Apostolicam actuositatem o apoštoláte 
laikov. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu II : Dekréty. Rím : 
SÚSCM, 1970, s. 11
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i są doceniani.21 Stają się oni wkładem w proces przekazywania 
wiary w rodzinie i społeczności parafialnej. Wydaje się, że od-
nowa lokalnego kościoła, w duchu Teologii Mistycznego Ciała 
Chrystusa, odpowiada naukom Soboru Watykańskiego II 
i wciąż może być owocna.

Prof. Th Dr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
Wydział Teologii, Uniwersytet w Trnavie
Kostolná 1, P. O. Box 173
SK-814 99 Bratysława
Słowacja
e-mail: ladislav.csontos@tftu.sk

21 Por. Milada Harineková: Psychologické úskalia staroby a sociálna 
opora. w : Nová evanjelizácia. Bratislava: Teologická fakulta Trnavsekj 
univerzity, 2001, ISBN 80-7141-360-7, s. 93.
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Wstęp

Mało który kraj w Europie poniósł tak wielkie straty w swym 
dorobku historycznej i kulturowej jak Białoruś. Szczególnie 
tragiczny los spotkał tu obiekty sakralne. Dwie wojny świato-
we oraz barbarzyńskie działania władz komunistycznych spra-

o. Józef mAkARCzyk ofmConv *

PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP 
W KOPCIÓWCE W LATACH 1936-1945

The parish of the assumption of the holy virgin  
in Koptiovka in years 1936-1945

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
16/2012

* O. Józef Makarczyk OFMConv (franciszkanin konwentualny), uro-
dził się 15.02.1967 r. w Leonowiczach woj. Podlaskie (55 km od Białego-
stoku przy granicy z Białorusią). Śluby wieczyste złożył 04.10.1993 r. Wy-
święcony na kapłana 13.05.1995 r. w Łodzi- Łagiewnikach. W latach 
1998-2000 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie, gdzie uzyskał tytułu licencjata z Historii Kościoła. W 2005 r. uzyskał 
doktorat na UKSW w Warszawie na podstawie rozprawy pt.: „Kustodia 
Grodzieńska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687 – 
1832”. Od 2000 r. pracuje jako gwardian i proboszcz w klasztorze i parafii 
Matki Bożej Anielskiej w Grodnie na Białorusi. Od 2008 r. na prośbę me-
tropolity prawosławnego Filareta, został wykładowcą Historii Kościoła 
w Instytucie świętych Metodego i Cyryla przy Państwowym Uniwersytecie 
Białoruskim w Mińsku.
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wiły, że wiele cennych obiektów zabytkowych zostało znisz-
czonych, zdewastowanych i zeszpeconych przez niewłaściwe 
użytkowanie i brak konserwacji.

Zatrzymajmy się nieco nad małą miejscowością o nazwie 
Kopciówka, malowniczo położonej w województwie grodzień-
skim na Białorusi. Tam miejscowość posiada parafię rzymsko-
-katolicką, która w krótkim czasie swego istnienia posiada cie-
kawe zdarzenia zasługujące na jej opisanie.

I. NAZWA MIEJSCOWOŚCI I JEJ DZIEJE

Wieś Kopciowszczyzna położona na drodze z Grodna do 
Indury, o 12 km od Grodna, posiadała niegdyś unicki kościół 
parafialny pw. Zaśnięcia NMP. Majątek nosił nazwę Kopciow-
szczyzna, a wieś Kopciówka. Gminą była Hornica, ale siedziba 
mieściła się w Kopciówce. Poczta znajdowała się również 
w Kopciówce. Także parafia i majątek nosiły nazwę Kopciow-
szczyzna, często używano nazwy Kopciówka, w różnych zna-
czeniach, a czasami Kopciowszczyzna1. 

Podobnie się sprawy miały, gdy chodziło o korespondencję, 
czy pisma urzędowe. Nazwy Kopciowszczyzna lub Kopciów-
ka używał komitet budowy kościoła, jak też kuria metropolital-
na wileńska oraz dziekan z Grodna.

Dokument powołujący parafie i proboszcza mówi o Kop-
ciówce2. W piśmie z dnia 24.07.1936 r. nr P776/36 Kuria zwra-
ca się z zapytaniem do ks. Jana Chrabąszcza, rektora erygowa-
nej parafii o nazwę parafii i miejscowości, w której ma powstać 

1 Kopciowszczyzna, w: „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie”, r. 4 
1930, nr 21-22, s. 261.

2 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, dalej BLAN, sygn. F. 318-
21358, s. 24 -25.
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kościół i parafia3. W piśmie do Kurii Metropolitalnej w Wilnie 
w dniu 27.07.1936 nr P815/36 proboszcz ks. Jan Chrabąszcz 
wyjaśnia: „Miejscowość, w której mam powierzoną organiza-
cję parafii i budowanie kościoła, nosi nazwę urzędową Kop-
ciowszczyzna. Ziemia, która jest oddana pod kościół w aktach 
urzędowych i na planie wydanym przez Urząd Ziemski woje-
wódzki w Białymstoku, oraz w dziale lasów państwowych nosi 
i nazywa się Kopciowszczyzna. Istnieje majątek na tych sa-
mych terenach, a właściwie otaczający ze wszech stron kawa-
łek ziemi wydzielonej pod kościół, który także w Urzędzie 
Gminnym, w starostwie, a nawet na mapie powiatu Grodzień-
skiego nazywa się Kopciowszczyzna. Wreszcie komitet budo-
wy kościoła na jednym z pierwszych swych zebrań, zastana-
wiając się nad nazwą nowotworzącej się parafii, postanowił 
nazwać ją Kopciowszczyzna, aby zachować nazwę urzędową 
terenów i ziem, na których ma być kościół, a co jest zaprotokó-
łowane. Wobec powyższych proszę Prześwietną Kurię o po-
prawienie z nazwy parafia Kopciówka na parafia «Kopciow-
szczyzna» jako urzędowa nazwa”4. 

Po tym liście wszystkie dokumenty przychodzące, jak i wy-
chodzące z parafii oraz księgi parafialne i pieczęcie, a również 
ulotki mówiące o budowie kościoła używają nazwy: „Archi-
diecezja Wileńska Kościół Rzymsko-Katolicki pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kopciow-
szczyźnie gminy Hornica powiat Grodzieński poczta 
Kopciówka”. Taki stan trwał do dnia 30.07.1945 r., kiedy to 
został aresztowany ostatni proboszcz Kopciowszczyzny ks. Win-
centy Borsuk, a kościół został zamknięty5. 

3 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 31-32.
4 Tamże, s. 34-35.
5 R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowa-

nego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2004, s. 136-137.

parafia wNiebowzięcia NMp w Kopciówce w latach 1936-1945



154154

Bardzo ważnym wydarzeniem dla miejscowości i dla miesz-
kańców Kopciówki, które przeszło do historii, była obecność 
w nim prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moś-
cickiego. To wydarzenie miało miejsce 25.11.1933 r. z okazji 
otwarcia Domu Ludowego imienia prezydenta Ignacego Moś-
cickiego6. 

Kopciówka jako miejscowość jest znana od stycznia 1919 r. 
również z faktu utworzenia organizacji pod nazwą Samoobro-
ny Ziemi Grodzieńskiej stacjonującej w tej miejscowości. 
Przez dwa tygodnie w Kopciówce, w byłych koszarach przeby-
wało 260 żołnierzy i 22 oficerów. Z czasem ta wojskowa jed-
nostka została wcielona do Dywizji Litewsko-białoruskiej7.

Wybuch II wojny światowej, a zwłaszcza zajęcie tych ziem 
przez Armię Czerwoną, 17.09.1939 r., to okres kilku miesięcz-
nej fali terroru i zastraszania ze strony miejscowych bojówek 
komunistycznych. Przyszła kolej na planowane akcje, tym ra-
zem zorganizowane, przez nowe władze i NKWD. Ostre repre-
sje były skierowane przeciw rodzinom byłych uczestników 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., którzy w latach dwudzie-
stych dostali tu nadział ziemi i osiedlili się. Na terenie parafii 
były takie osady żołnierskie: Kołpaki, Nowosiółki, Lachnów-
ka, Józefówka, Łogi i Piłsudy. W lutym 1940 r. w nocy obsta-
wiano te osady, aby nikt nie uciekł. Wydano rozkaz pakować 
się, kto stawiał opór lub nie podobał był mordowany na miej-
scu i w ciągu jednej nocy przestawała istnieć osada, saniami 
mieszkańców danej osady odwożono do Grodna a stamtąd wa-
gonami bydlęcymi deportowano na Sybir czy do Kazachstanu. 
Tak w kilka dni deportowano wszystkich osadników z tych 
osad co należeli do parafii. Była to akcja nader brutalna. 

6 Uczucia i myśli wszystkich Polaków podążą do Grodna, „Dziennik 
Białostocki”, r. 15: 1933, nr 327, s. 2.

7 W. Wejtko, Samoobrona Litwy i Białorusi. Wilno 1930, s. 82-83.
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Dnia 22.06.1941 r. rozpoczęła się wojna niemiecko – ra-
dziecka. Radzieckie jednostki nadgraniczne nie wytrzymały 
natarcia hitlerowców i w pośpiechu wycofywały się na wschód. 
W ciągu pierwszego tygodnia walk wojska niemieckie zajęły 
grodzieńszczyznę8.

Kiedy latem 1944 r. ziemie te zostały wyzwolone spod oku-
pacji niemieckiej, 22 lipca tegoż roku doszło do podpisania 
polsko-radzieckiej umowy o granicy państwowej. Według tego 
porozumienia całe przedwojenne Kresy Wschodniej Rzeczy-
pospolitej weszły w skład Związku Radzieckiego. Ostatecznie 
potwierdzenie przebiegu linii granicznej polsko-radzieckiej 
odbyło się w Jałcie w lutym 1945 r. Kopciowszczyzna znalazła 
się 17 km na wschód od nowej granicy Polsko-Radzieckiej. 
Z chwilą wkroczenia armii czerwonej w 1944 r. przestała ist-
nieć parafia, jak i majątek w Kopciowszczyźnie. W miejsce 
gminy Hornica z siedzibą w Kopciówce powstał С���ский 
Сов�т „Sielski Sowiet” i wszystko otrzymało nazwę rosyjską 
– Копт�вка (Koptiewka).

II. POWSTANIE PARAFII I KOŚCIOŁA

Przy prowadzeniu działalności duszpasterskiej ważną rolę 
pełni kościół jako budynek. W nim głównie tętni życie sakra-
mentalne wiernych. Tu właśnie przez chrzest Kościół powięk-
sza się o nowych członków, wierni korzystają z posługi sakra-
mentu pokuty, uczestniczą w Eucharystii. W listopadzie 1930 r. 
w Wiadomościach Archidiecezji Wileńskiej czytamy „Wieś 
Kopciówszczyzna (a nie Kopciówka), położona na drodze 
z Grodna do Indury, o 12 km od Grodna, posiadała niegdyś 
Kościół unicki pod wezwaniem Zaśnięcia NMP. Po krwawej 

8 Энцыклопедия гiсторыi Беларусi, Mińsk 1996, t. 3, s. 139. 
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kasacie Unii Kościół został przerobiony na cerkiew, a wierni 
«gwałtem» zapisani na «prawosławie». Katolicy łacińskiego 
obrządku należeli do parafii Zaniemieńskiej OO. Franciszka-
nów w Grodnie, mając do najbliższego kościoła przeszło  
12 km drogi. Już dawno myślano o budowie Kościoła w Kop-
ciowszczyźnie. Zaledwie jednak w tym roku (1930 r.), w mie-
siącu wrześniu, zawiązał się Komitet z o. Edmundem Duli-
kiem, gwardianem, jako prezesem, na czele. Kościół ma stanąć 
pw. «Matki Boskiej Królowej Polski»”9. 

Natomiast dnia 17.02.1936 r. nr 1136 w piśmie: Do Jego 
Ekscelencji arcybiskupa metropolity Romualda Jałbrzykow-
skiego w Wilnie, Komitet Budowy Kościoła rzymsko-katoli-
ckiego w Kopciówce, gm. Hornica, powiat grodzieński,  
pw. św. Józefa przekłada protokół Walnego Zgromadzenia 
członków założycieli oraz protokół pierwszego posiedzenia or-
ganizacyjnego z prośbą o zatwierdzenie Komitetu Budowy 
Kościoła w Kopciówce. Przewodniczącym Walnego Zgroma-
dzenia dziekan Ignacy Olszański10.

Dnia 19.08.1936 r. nr 40/36 Prezes Komitetu ks. Jan Chra-
bąszcz kieruje do metropolity wileńskiego pismo od Komitetu 
Budowy Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny 
w Kopciowszczyźnie gm. Hornica powiatu grodzieńskiego11. 
Pismo z dnia 22.12.1936 r. nr 45/36 i następne pisma do Prze-
świetnej Kurii Metropolitalnej w Wilnie są kierowane od „Pro-
boszcza Kościoła Wniebowzięcia NMP w Kopciowszczyźnie” 
i poniżej pisma znajduje się okrągła pieczęć – kościół parafial-
ny Wniebowzięcia NMP w Kopciowszczyźnie12.

9 Kopciowszczyzna, „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie”, r. 4: 
1930, nr 21-22, s. 261.

10 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 15.
11 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 47.
12 Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, dalej 

LPAHW, sygn. F. 694, ap. 5, b. 2219, s. 3.
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Historia kościoła była następująca. W dniu 02.06.1930 r. 
w lokalu Urzędu gminy Hornica w Kopciówce na 18 posiedze-
niu Rady Gminnej Hornica powiatu grodzieńskiego, któremu 
przewodniczył wójt gminy Michał Łomaszewicz, było 12 rad-
nych oraz starosta Powiatu Grodzieńskiego Zygmunt Robakie-
wicz. W punkcie 3 posiedzenia Rady Gminnej – Budowa koś-
cioła Katolickiego w Kopciówce możemy przeczytać: „Po 
zreformowaniu sprawy budowy Kościoła Katolickiego w Kop-
ciówce przez radnego gminy p. O’ Brien de Lacy Maurycego, 
w której to sprawie zabierali głos: Ks. Gwardian Dulik, pro-
boszcz kościoła OO. Franciszkanów w Grodnie, Starosta Powia-
tu Grodzieńskiego p. Zygmunt Robakiewicz, sekretarz gminy  
p. Władysław Pawłowski i radni gminy p. Józef Wieszchowski, 
Jan Popucewicz i Grzegorz Ciereszko, Rada Gminna podjęła 
jednogłośnie następującą uchwałę nr 86”13.

„Rada Gminna biorąc pod uwagę, że ludność katolicka na 
terenie gminy Hornickiej, która stanowi 65% ludności całej 
gminy nie posiada Kościoła Katolickiego, a chcąc pomodlić się 
bądź załatwić inną czynność wchodzącą w zakres Kościoła, 
zmuszona jest udać się do swych parafii, które oddalone są od 
niektórych miejscowości tutejszej gminy do 16 kilometrów na-
wet. Postanawia Kościół Katolicki we wsi Kopciówka wybu-
dować i w tym celu powołuję do życia Komitet Budowy Koś-
cioła Katolickiego w Kopciówce w składzie: 

1. ks. Gwardiana Dulika, proboszcza O.O. Franciszkanów 
w Grodnie

2. Maurycego O’ Brien de Lacy, obywatela ziemskiego,
3. Michała Łomaszewicza, wójta gminy,
4. Władysława Pawłowskiego, sekretarza gminy
5. i 6. Jana Korowczyka i Michała Kowalewskiego rolni-

ków z prawem dołączenia więcej członków, zadaniem którego 

13 Archiwum Parafialne w Kopciówce, dalej APK, Teczka nr 3.
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będzie załatwienie u odnośnych czynników wszystkich formal-
ności związanych z budową Kościoła i utworzenie parafii, 
a następnie o jak najszybsze zrealizowanie powyższego 
poczynania”14.

W piśmie z dnia 10.09.1930 r. do Kurii Metropolitarnej 
w Wilnie czytamy: „Komitet Budowy Kościoła w Kopciówce, 
załączając wyciąg z protokołu Rady Gminy Hornickiej powia-
tu Grodzieńskiego zwraca się do Kurii Metropolitarnej z zapy-
taniem w jakiej kolejności i jak ma przystąpić do realizowania 
tego wielkiego dzieła zapoczątkowanego przez Radę Gminną 
Hornicką.

Komitet zaznacza i w myśl wskazówek udzielonych przy 
osobistym widzeniu przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa 
członkowi Komitetu p. Maurycemu O’Brien de Lacy, komitet 
już zwrócił się do Okręgowego Urzędu Ziemskiego z prośbą 
o nadział ziemi dla przyszłej parafii z gruntów będących w po-
siadaniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego”15.

Gmina przesłała wyciąg protokołu za pośrednictwem Wy-
działu Powiatowego do Pana Wojewody. Wnioski w tej spra-
wie przesłano również do Kurii Metropolitalnej. W imieniu 
Komitetu dokument podpisali o. Edmund Dulik i Maurycy 
O’Brien de Lacy. Natomiast w protokole posiedzenia Komitetu 
Budowy Kościoła Katolickiego w Kopciówce gmina pow. 
Grodzieńskiego odbytego w dniu 25 października 1930 r. w lo-
kalu Urzędu gminy Hornica w Kopciówce obecni byli członko-
wie Komitetu:

o. gwardian Edmund Dulik, proboszcz parafii franciszkanów 
w Grodnie, Maurycy O’Brien de Lacy, prezydent Grodna, Mi-
chał Łomaszewicz, wójt gminy Hornica, Władysław Pawłowski, 

14 Państwowe Archiwum Województwa Grodzieńskiego w Grodnie, da-
lej PAWG, sygn. F. 89, op. 1, ed. 160, s. 8; BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 4.

15 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 3.
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sekretarz gminy Hornica, Stanisław Chrzanowski, nauczyciel 
z Kopciówki oraz dziesięciu innych członków.

Po stwierdzeniu prawomocności przewodniczący o godz. 
1700 otwiera posiedzenie z następującym, porządkiem dzien-
nym: wybór i upoważnienie 2-ch członków Komitetu do wy-
stępowania w Urzędzie Ziemskim w Grodnie w sprawie naby-
cia gruntu pod budowę Kościoła w Kopciówce.

Ponadto uchwalono: nabycie gruntu pod budowę Kościoła 
w Kopciówce16.

W piśmie do Wójta Gminy Hornica z 14.11.1930 r. Powia-
towy Urząd Ziemski w Grodnie prosił o powiadomienie, kto 
w imieniu Komitetu budowy Kościoła ma występować przed 
Urzędem Ziemskim w sprawie nabycia gruntów pod budowę 
kościoła w Kopciówce oraz o nadesłanie w tej sprawie uchwa-
ły Komitetu17.

Komitetu budowy kościoła w odpowiedzi na powyższe pis-
mo upoważnił: o. gwardiana Edmunda Dulika, proboszcza 
franciszkanów w Grodnie oraz O’Briena de Lacy Maurycego, 
prezydenta Grodna do nabywania gruntu pod budowę18.

Powiatowy Urząd Ziemski w Grodnie komunikuje pełno-
mocników Komitetu budowy kościoła w Kopciówce, że pod 
budowę kościoła zarezerwował dz. Nr 22 o obszarze 4,50 ha. 
Warunki nabycia tej działki są następujące: wysokość szacun-
kowa działki z drzewostanem znajdującym się na działce wy-
nosi zł. 2514 gr. 96 przy nabyciu należy wpłacić zadatek wyso-
kości 25% wartości działki czyli 634,96 (w zaokrągleniu), 
koszt hipoteczny zł 60, opłaty stemplowe zł 27,72 i opłaty na 
rzecz Sejmiku powiatowego zł 12,60, razem zł 735 gr. 28. 
Reszta należności może być rozłożona na wypłatę do 5 lat.  

16 PAWG , sygn. F. 89, op. 161, nr 1, s. 99. 
17 PAWG, sygn. F. 89, op. 161, nr 1, s. 98 - 98v.
18 PAWG, sygn. F. 89, op. 161, nr 1, s. 98.
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Prawo do uiszczenia należności z tytułem nabycia działki nr 22 
w terminie do dnia 2.12.1930 r19.

Dnia 3.12.1930 r. Komitet Budowy Kościoła Katolickiego 
w Kopciówce w piśmie do Pana Prezesa Nowogródzkiego 
Okręgu Urzędu Ziemskiego w Grodnie pisze, że Powiatowy 
Urząd Ziemski zawiadomił 27.11.1930 r., że pod budowę koś-
cioła rzymsko-katolickiego w Kopciówce, zarejestrował dział-
kę nr 22 o obszarze 4,50 ha z gruntów państwowych w Kop-
ciówce. 

„Wobec tego, że zainicjowaliśmy budowę Kościoła z dobro-
wolnych ofiar, że przydzielona nam działka gruntu o obszarze 
4,5 ha, na zasadzie konkordatu jest niewystarczająca (dla utwo-
rzenia parafii winno być 16 ha) przeto zmuszeni będziemy bra-
kującą ilość dokupić od osoby prywatnej za gotówkę, i wobec 
tego znajdujemy się w bardzo krytycznym położeniu material-
nym, uprzejmie prosimy Pana Prezesa ze względu na cel na 
jaki ten grunt chcemy dostać, o łaskawą zmianę decyzji Powia-
towego Urzędu Ziemskiego i przydzielenie nam wzmiankowej 
działki bezpłatnie”20.

Komitet Kościelny powoływał się na rozparcelowaną zie-
mię majątku państwowego w Kopciówce na mocy art. 68 i 58 
Ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej 
(Dz. U. R.P. z 1926 r., Nr 1, poz. 1) oraz § 115 rozporządzenia 
Ministra Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1926 r., która 
w przeszłości należała do parafii unickiej w Kopciówce. Pań-
stwowy Urząd Ziemski przesyła do Komitetu Budowy kościo-
ła w Kopciówce 12.01.1931 r. komunikuje, że żadnych danych 
stwierdzających, że ziemia majątku w Kopciówce należała do 
Kościoła w aktach tutejszego Urzędu nie ma21. 

19 PAWG, sygn. F. 89, op. 161, nr 1, s. 97.
20 PAWG, sygn. F. 89, op. 164, nr 1, s. 3.
21 PAWG, sygn. F. 89, op. 164, nr 1, s. 6
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Czy w końcu Komitet zapłacił Państwowemu Urzędu Ziem-
skiemu w Grodnie za działkę pod budowę Kościoła 2514 zł 96 gr. 
trudno ustalić, w archiwach nie ma na ten temat potwierdzenia, 
chociaż w dalszych dokumentach czytamy: „parafianie powo-
łują się, że plac pod kościół, pod cmentarz i ziemię pod benefi-
cjum mają”. W 1931 r. dość dużo kamienia zwieziono oraz 
plan nowego kościoła inżynier powiatowy sporządził. I na tym 
stanęło, cały zapał i entuzjazm parafii się skończył, a Komitet 
też nie wykazywał żadnej żywotności.

Przełomowym momentem była skarga mieszkańców Kop-
ciówki i sąsiednich wiosek napisana przez Marię Wojciecho-
wicz 16.11.1935 r. do: abp Romualda Jałbrzykowskiego w Wil-
nie, prowincjała franciszkanów w Krakowie oraz do Nuncjusza 
Apostolskiego w Warszawie. Skarga dotyczyła zaniedbywania 
obowiązków duszpasterskich przez franciszkanów grodzień-
skich nad wioskami oddalonymi od miasta, a należącymi do 
parafii franciszkańskiej22. Nuncjatura zwróciła się do kurii me-
tropolitalnej w Wilnie o zbadanie tej skargi23. Kuria natomiast 
poleciła na miejscu zbadać sprawę dziekanowi grodzieńskiemu 
ks. Ignacemu Olszańskiemu. Dziekan w piśmie do kurii z dnia 
20.12.1935 r. nr 1847 napisał, że udał się do Kopciówki i tam 
na miejscu zbadał całą sprawę. Stwierdził, że podobne pismo 
wysłano do prowincjała franciszkanów i zostało ono podpisane 
przez wielu katolików z przyległych wsi do Kopciówki. Co do 
zarzutów stawianych franciszkanom stwierdził, że franciszka-
nie nie posiadając środka transportu, nie są w stanie dojeżdżać 
do oddalonych szkół na religię i przyjeżdżać odprawiać Mszy 
św. w Kopciówce. Co do innych zarzutów to były one nieco 
naciągnięte24. 

22 PAWG, sygn. F. 89, op. 164, nr 1, s. 10.
23 PAWG, sygn. F. 89, op. 164, nr 1, s. 31.
24 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 12-12v.
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W związku z przyjazdem dziekana z Grodna zebrało się 
sporo ludzi z okolic i Kopciówki i wszyscy wypowiedzieli się 
za budową kościoła i utworzeniem samodzielnej parafii w Kop-
ciówce. Zaproponowano, że do nowej parafii mogłyby należeć 
wsie z parafii franciszkańskich: Kopciówka, Ćwiklicze, Bycz-
ki, Grzywki, Łajgobole, Nowiki, Połotkowo, Kamionka, Bro-
sty natomiast z parafii Kwasowskiej: Żukiewicze wieś i Kolo-
nia, Żylicze, Sławicze i z parafii Indurskiej: Słomianka. Ilość 
ludności katolickiej w tych wsiach liczyła około 3000 wier-
nych. Plac pod kościół ¾ ha już istniał, a pod cmentarz i bene-
ficjum były 4,5 ha ziemi. Od kilku lat istnieje komitet, który 
miał się zająć budową kościoła, lecz niestety nie wykazywał 
żywotności. Plan nowego kościoła inżynier powiatowy Stani-
sław Grochowski sporządził. Kamieni dużo, zwieziono na pla-
cu. Gmina w swym budżecie miała przeznaczone na budowę 
Kościoła 500 zł, lecz suma ta została wykorzystana na spłatę 
długów gminnych. Na razie więc nie było gdzie odprawiać 
Mszy św. Toteż ustalono by gwardian razem z sekretarzem 
gminy Kwiatkowskim zajęli się „ożywieniem” obecnego Ko-
mitetu lub w porozumieniu z nim zorganizowali nowy bardziej 
żywotny i uzyskali zatwierdzenie przez metropolitę wileńskie-
go. Zaraz na wiosnę postawiono prowizoryczną kaplicę, do 
której miał przyjeżdżać autobusem jeden z ojców franciszka-
nów na Mszą św., a gmina zagwarantowała odwiezienie go 
z powrotem do Grodna. Po zbudowaniu kaplicy miano przystą-
pić do budowy kościoła. Na terenie wymienionych wsi istniały 
szkoły w których planowano katechizację: w Kopciówce – 6, 
Grzywkach – 4, Łajgobolach – 4, Nowikach – 2 i Sławiczach 
– 2 godziny religii

We wszystkich tych szkołach franciszkanie nie prowadzili 
religii z braku środku lokomocji. Przełożony klasztoru miał po-
rozmawiać z rodzicami dzieci z tych szkół odnośnie zapewnie-
nia środków dojazdu. Po zbudowaniu kaplicy najlepiej byłoby 
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dla dobra dusz wiernych mieć w Kopciówce dobrego duszpa-
sterza, który zajął by się budową Kościoła, szkołami i na pew-
no miałby zapewnione utrzymanie. 

W dalszym sprawozdaniu dziekan grodzieński ks. Ignacy 
Olszański pisał: „stan dzisiejszy nie jest dobry i katolicy czują 
się zaniedbani, bo trudno by co niedzielę i święto wszyscy mo-
gli iść na nabożeństwo do Indury lub Grodna 12 kilometrów. 
Ksiądz w Kopciówce jest bardzo potrzebny jak najprędzej, bo 
miejscowa cerkiew i właściciel prawosławnego miejscowego 
majątku w wielu wypadkach ujemnie oddziaływują na katoli-
ków. Dzieci szkolne zaś bez Kościoła i księdza wychowywane 
nie rokują dobrej nadziei na przyszłość”25.

Ustalono w czasie jego wizyty również, że w styczniu odbę-
dzie się zebranie w sprawie budowy kościoła. Pierwsze zebra-
nie organizacyjne członków Komitetu Budowy Kościoła 
w Kopciówce, odbyło się w dniu 30.01.1936 r. w lokalu Zarzą-
du Gminy Hornica w Kopciówce. Dnia 17.02.1936 r. Komitet 
Budowy Kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Józefa w Kop-
ciówce przedłożył protokół Walnego Zebrania członków zało-
życieli, oraz protokół pierwszego posiedzenia organizacyjnego 
z prośba o zatwierdzenie Komitetu Budowy Kościoła w Kop-
ciówce26.

Natomiast w ulotce Komitetu budowy oraz cegiełce na bu-
dowę Kościoła do dnia dzisiejszego przechowane w wielu pa-
rafiach, czytamy tam: dnia 26.04.1936 r. abp Romuald Jałbrzy-
kowski osobiście poświęcił plac pod budowę Kościoła 
udzielając na trud budowy błogosławieństwa. Mieszkańcy 
twierdzą, że kościół miał być budowany za urzędem gminy za 
obecną szkołą w miejscu, gdzie obecnie znajduje się dom na-
uczycielski. Tam w 1931 r. już zaczęto zwozić kamienie, ale 

25 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 10-10v.
26 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 15.
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gdy do Kopciówki przyjechał ks. wikary z parafii farnej 
w Grodnie ks. Jan Chrabąszcz nie będąc jeszcze proboszczem 
zarządził, aby kościół był wybudowany jakieś 1 km od gminy 
na południe na wzgórzu. I tu ostatecznie poświecono plac pod 
budowę Kościoła i pod cmentarz27.

Dziekan grodzieński w piśmie do abp metropolity wileń-
skiego z dnia 10.06.1936 r. nr 1116 przysłał wykaz miejscowo-
ści, które według Komitetu budowy kościoła miały wejść 
w skład projektowanej parafii rzymsko-katolickiej w Kopciów-
ce28. W dalszej części pisma dziekana można przeczytać: „Jed-
nocześnie najpokorniej proszę o erygowanie parafii w Kop-
ciówce, i oficjalne potwierdzenie nominacji na proboszcza tej 
parafii ks. Jana Chrabąszcza, gdyż komitet bez opieki księdza 
nie jest w stanie w szybkim tempie wykonać swego zadania”29.

Dnia 04.07.1936 r. metropolita wileński kieruje pismo do 
ks. Jana Chrabąszcza w Grodnie następującej treści: „Niniej-
szym polecam Wielebnemu Księdzu zorganizować parafię 
w Kopciówce Dekanatu Grodzieńskiego, oraz udzielam upraw-
nień proboszczowskich odnośnie do mieszkańców następują-
cych miejscowości: wieś Byczki; wieś Brzosty, wieś Ćwikli-
cze, wieś Olszanka Mała, wieś Połotkowo, oś. Łogi, wieś 
Kopciówka, maj. Kopciowszczyzna, wieś Gibulicze, wieś Ko-
rzeniewicze, wieś Kołpaki, wieś Grzywki, wieś Hornica, maj. 
Hornica, kol. Żukiewicze, wieś Żylicze, wieś Słomianka, wieś 
Putno, fol. i oś. Nowosiółki, fol. Dziemitkowo-Małe, wieś Doj-
lidki, wieś Łajgobole, wieś Nowiki, wieś Kamionka. Miesz-
kańcy innych miejscowości, o ile zachcieliby należeć do two-
rzącej się parafii w Kopciówce, powinni złożyć podanie 

27 APK, Teczka nr 1.
28 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 22.
29 Tamże.
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o zaliczenie ich do tej parafii”30. Oprócz ks. Jana Chrabąszcza 
pismo tej treści otrzymali dziekan w Grodnie, proboszcz parafii 
franciszkańskiej w Grodnie, proboszcz w Kwasówce, pro-
boszcz w Indurze i proboszcz w Kuźnicy. 

W dniu 05.07.1936 r. została erygowana nowa parafia rzym-
sko-katolicka w Kopciówce. Dnia 10.07.1936 r. rozpoczęto ko-
panie fundamentów pod kościół, a 16.08.1936 r. rozpoczęto 
budowę plebani. Na czasową kaplicę i mieszkanie dla ks. pro-
boszcza oraz kancelarię zaadaptowano w Kopciówce Dom Lu-
dowy im. Ignacego Mościckiego wybudowany w 1933 r.31

W piśmie ks. Ignacego Olszańskiego - dziekana grodzień-
skiego do kurii wileńskiej z dnia 02.10.1936 r. czytamy: 
„W Kopciowszczyźnie życie religijne coraz bardziej potęguję 
się. Kaplica urządzona w sali dosyć dużej domu ludowego, za 
ołtarzem zakrystia. W tym domu ks. proboszcz ma mieszkanie, 
składające się z dużego pokoju przegrodzonego na dwie części, 
z których w jednej mieści się gabinet, a w drugiej sypialnia. 
Obok zaś oddzielny pokoik przeznaczony na kuchnię. Na na-
bożeństwa w święta i niedzielę przychodzi do tysiąca osób”32. 

Na terenie budowy powstała „istna fabryka”. Fundamenty 
pod kościół jeden metr założono, a pod plebanię fundamenty, 
cokół skończono i przystąpiono do murowania ścian. Piwnica 
i studnia była już gotowa. Plebania miała być przed zimą po-
kryta, a kościół chcą pokryć na przyszłą jesień. We wsi Ćwikli-
cze o półtora kilometra od Kopciowszczyzny na drodze do Ka-
mionki, założono cegielnię i już wypalono trzeci piec cegły. 
Jak widać i Komitet i ks. Proboszcz gorliwie przystąpili do  

30 Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, dalej AFK, Grodno 
1919-1939, sygn. D-II-20, nr 0-437136.

31 APK, Teczka nr 1.
32 BLAN, sygn. F. 318-21358, nr 1716, s. 58.
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pracy. Silny ośrodek życia katolickiego wśród 60% prawo-
sławnych był tu bardzo potrzebny33.

W piśmie z dnia 20.12.1937 r. nr 189/37 do arcybiskupa me-
tropolity wileńskiego ks. Jan Chrabąszcz pisze: „Dnia 5 lipca 
1936 r. została mi powierzona organizacja nowej parafii w Kop-
ciowszczyźnie koło Grodna. Do pracy zabrałem się prawie na-
tychmiast i przy pomocy ofiarności parafian oraz ludzi dobrej 
woli, w dniu dzisiejszym parafia Kopciowszczyzna ma już zbu-
dowaną murowaną, zamieszkałą i prawie zupełnie wykończoną 
plebanię o wymiarach 21m x 12m z dwoma salkami na górze. 
O ile chodzi o kościół, to tutaj zbudowano już fundament pod 
całość świątyni, zaś z cegły wykonano samo prezbiterium, oby-
dwie zakrystie nakryto prowizorycznym dachem, oraz sam śro-
dek przyszłej świątyni przedłużono na 10 metrów tworząc w ten 
sposób kaplicę – kościół o wymiarach 19,5m x 7,5 m plus za-
krystia dla ludzi. Dnia 7 listopada 1937 r. poświęcono kamień 
węgielny, fundamenty i ten zaczątek kościoła, przenosząc rów-
nocześnie nabożeństwo do swojego już własnego i bardziej od-
powiedniego niż przedtem kościoła. Ponadto nadmienić należy, 
ze na placu kościelnym zbudowano studnię, zaopatrując ją 
w pompę, na zimę zalano 15 tonowy wagon wapna, przygoto-
wano drzewo na wierzch i wierze kościelną oraz zakupiono 
i zwieziono na plac budowy cegłę potrzebną do wykończenia 
samego kościoła w sumie przeszło 300 tysięcy. Reasumując to 
wszystko i czas w jakim tego wszystkiego dokonano, należy 
stwierdzić, że ogół parafian wkłada dużo swej pracy oraz wysił-
ku przy wznoszeniu kościoła w Kopciowszczyźnie ludzi”34. 

W piśmie z 24.11.1938 r. kanclerza Kurii do proboszcza 
w Kopciowszczyźnie donosi, iż ordynariusz wileński zezwolił 

33 Tamże.
34 Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, dalej 

LPAHW, F. 694, ap. 5, b. 2219, s. 1.
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proboszczowi na wejście jako członek do rady gromadzkiej 
i rady gminnej w czasie obecnych wyborów do samorządu35.

W piśmie z dnia 04.02.1939 r. nr 105 do arcybiskupa metro-
polity wileńskiego ks. Jan Chrabąszcz pisze: „Przy tworzeniu 
nowej parafii w Kopciowszczyźnie w ubiegłym roku obok lep-
szego scementowania się ludności parafii, w sprawach budow-
lanych również posunięto się naprzód i tak: zupełnie wykoń-
czono plebanię murowaną, ogrodzono cmentarz grzebalny, 
doprowadzono mury kościoła aż do dachu oraz nagromadzono 
materiałów do całkowitego wykończenia świątyni, jak cegły na 
sklepienie, wapna, drzewa na wiązania dachowe i dachówki na 
dach. Ponadto wykończono dwie dobudówki kościelne i posta-
wiono żelbetonowe filary wewnątrz kościoła”36.

Z powodu powołania na kapelana Wojska Polskiego ks. pro-
boszcza Jana Chrabąszcza, i wybuch II wojny światowej spo-
wodował przerwanie prac przy budowie kościoła. Pozostali 
następcy ks. Jana prowadzili jedynie prace duszpasterskie 
w parafii na miarę możliwości. 

Dnia 20.09.1944 r. utworzono obwód (województwo) gro-
dzieńskie. Parafia Kopciówka znalazła się 10 km na wschód od 
nowej linii granicznej37. 

1. Uposażenie parafii

Nowo powstała parafia aby mogła funkcjonować musiała 
mieć swoje wyposażenie. Dnia 07.07.1936 r. ks. Jan otrzymał 
dla kościoła parafialnego w Kopciowszczyźnie z kurii metro-
politalnej: mały kielich z pateną, puszkę, komplet na oleje św., 

35 BLAN, sygn. F. 318-19059, nr 0-654/38, s. 26.
36 LPAHW, sygn. F. 694 ap. 5b 2218, s. 1.
37 Энцыклопедия гiсторыi Беларусi, t. 3, s. 139.
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dwa stare dywany, dwie palki, trzy korporały, cztery puryfika-
terze, albę, sukienkę na puszkę, bursę do chorych, korporał, 
puryfikaterz, dwa obrusy na ołtarz, ręczniczek, cztery ornaty 
fioletowy, biały, zielony, czerwony, czarny, kapę zieloną38.

Parafia farna w Grodnie ofiarowała stacje Drogi Krzyżowej 
na blasze z XVIII w., które wisiały w farze, ale zastąpiono je 
figurami a te przekazano dla parafii. Kościół chociaż był w bu-
dowie to parafianie twierdzą ze posiadał wszystko: trzy ołtarze, 
2 konfesjonały, chorągwie, był chór i na nim była fisharmonia 
dziesięciogłosowa, piękna figura Matki Bożej, dzwon i co było 
potrzebne księdzu było w zakrystii. Po aresztowaniu ks. Borsu-
ka kościół stał niewykończony zamknięty. 

W 1939 r. oprócz budującego się kościoła parafia posiadała 
nowo wybudowaną plebanię oraz nowe zabudowania gospo-
darcze. W 1930 r. przydzielono 4,5 ha ziemi. Odpłatnie czy 
w dzierżawę trudno się połapać. Dalej w tym piśmie komitet 
budowy pisze, że na zasadzie Konkordatu jest to niewystarcza-
jąco, dla utworzenie parafii winno być 16 ha39.

W piśmie z 04.02.1939 r. nr 105 do arcybiskupa metropolity 
wileńskiego ks. proboszcza napisano, że nowo tworząca się pa-
rafia nie posiada żadnego beneficjum, oprócz 4,3 ha górek 
(kościół stoi na wzniesieniu) i że zaistniała możliwość zdoby-
cia takowego dla parafii, ponieważ w majątku Kopciowszczy-
zna folwark Eliz-Pole ma być parcelowany. I parafia zamierza 
nabyć 20 ha i prosi o poparcie tej sprawy arcybiskupa40. Ale 
sytuacja II wojny światowej chyba pokrzyżowała te plany, i pa-
rafia nie nabyła tej ziemi, brak dokumentów.

38 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 28.
39 PAWG, sygn.F. 89, op. 1, ed. 164, s. 3.
40 LPAHW, sygn. F. 694, ap 5, b. 2218, s. 1.
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2. Miejscowości należące do parafii

Na mapie Jana Jakubowskiego „Powiat Grodzieński w XVI” 
już znaleźć można większość wsi, które dziś należą do parafii 
Kopciowszczyzna. Należy zaznaczyć, że niektóre wsie później 
otrzymały inną nazwę, a mianowicie: Bereh – to późniejsze 
Sławicze, Bobynicze to Kołpaki, Sienklicze to Ćwiklicze, Han-
cewicze to Łajgebole, Koreniewicze to Karaniewicze, Suszcze-
wo to Żylicze, Suchmieniewicze to Suchmienie41.

Na podstawie zachowanych metryk chrzcielnych z kościoła 
franciszkańskiego z przełomu XVII i XVIII w. można stwier-
dzić, że w latach 1697-1715 chrzczono między innymi z wiosek: 
Ćwiklicze, Hornica, Kamionka, Kołpaki, Nowosiólki, Olszanka, 
Połotkowo. Do parafii OO. Franciszkanów w Grodnie w 1744 r. 
należały następujące miejscowości: Gallowicze, Pyszki, Ada-
mowicze, Mickiewicze, Sołtowy, Koniuchi, Bohatyry, Łubno, 
Trycze, Baranowicze, Tarusowszczyzna, Łososna, Puszkarze, 
Nahumowicze, Czechowszczyzna, Kiełbusin, Skomoroszki, 
Korobczyce, Gniewinszczyzna, Bokuny, Nitmieksze, Łaygobo-
le, Kamionka, Olszanka, Cwiklicze, Kopciowszczyzna, Gibuli-
cze, Połotkowo, Suchminie, Hornica, Małachowicze, Gnoynica, 
Koszewniki42. Natomiast w księdze metryk chrzcielnych z 1705 r., 
spotykać można nowe miejscowości jak: wieś Byczki oraz Ol-
szankę podzieloną na Małą i Wielką43. 

41 Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Atlasu Historyczne-
go Polski, Zeszyt 3. Kraków 1935, s. 110.

42 Synodus Dioecesana Vilnensis ab Jllustrissimo, Excellentissimo ac 
Reverendissimo Domino D. Michaele Joanne Zienkowicz Dei & Apostoli-
cae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi in Ecclesia Cathedrali Sua, Anno Dnii 
MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M. Febr: celebrata. Typis Mandata Vilnae 
Sacr: Reg: Majestatis Academ: Soc: Jesu. Wilno 1744.

43 Aarchiwum OO. Franciszkanów w Grodnie, dalej AFG, Księga 
chrztów parafii ZaniemenskiejOO. Franciszkanów 1705-1715, b. sygn.

parafia wNiebowzięcia NMp w Kopciówce w latach 1936-1945



170170

Tabela 1. Wykaz miejscowości, mających wejść w skład planowanej 
parafii rzymsko-katolickiej w Kopciówce 10.06.1936 r.

L.p.
Nazwa 

miejscowości 
i gminy

Ilość  
wiernych 

w miejsco-
wości

Odległość 
do 

Kopciówki 
w km

Obecna parafia  
i odległość w km

Nazwa parafii Odległość

1 Wieś Byczki – gm. 
Hornica 154 2 Franciszkanie 14

2. Wieś Brzosty 63 5,5 -//- 9
3. Wieś Ćwiklicze 252 1,5 -//- 15
4. Wieś Olszanka Mała 131 5 -//- 7
5. Wieś Połotkowo 146 3 -//- 10
6. Osada Łogi 26 6,5 -//- 8
7. Wieś Kopciówka 186 0,2 -//- 13
8. Majątek.

Kopciowszczyzna 17 0,2 -//- 12,6
9. Osada Łozy 10 0,5 -//- 12
10. Wieś Gibulicze 262 5,5 -//- 7,5
11. Wieś Korzeniewicze 5 4 Kwasówka 8,5
12. Wieś Kołpaki 37 5 -//- 6,5
13. Wieś Grzywki 54 4 Franciszkanie 8
14. Wieś Hornica 39 5 -//- 10
15. Majątek Hornica 5 4,5 -//- 10
16. Wieś Żukiewicze 316 8 Kwasówka 9
17. Kolonia Żukiewicze 61 7 -//- 10
18. Wieś Poniemuń 101 8 -//- 9
19. Osada Poniemuń 39 9 -//- 8
20. Wies Kowalce 71 10 -//- 11
21. Wieś Sławicze 143 10 -//- 11,5
22. Wieś Żylicze 177 11 -//- 13
23. Wieś Słomianka 263 5 Indura 9,5
24. Wieś Putne 222 6,5 -//- 8

25.
Folwark i osada 
Nowosiółki, gm. 
Indura

105 4,5 -//- 7

26.
Folwark 
Dziemitkowo-Małe, 
gm. Kuźnica

20 7,5 Kuźnica 9

27. Wieś Dojlidki 180 6 -//- 9,5
28. Wieś Łajgobole 120 3,5 Franciszkanie 12
29. Wieś Nowiki 80 4 -//- 13
30. Wieś Kamionka 503 4,75 -//- 12,5
Źródło: BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 24.
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Nowa parafia w wyżej przedstawionym projekcie topogra-
ficznym posiadała by 3788 wiernych. Na podstawie wyżej uka-
zanej tabeli widzimy, że odległość do kościoła parafialnego 
mocno się zmniejszyła, a we wszystkich znacznie. Postanie za-
tem nowej parafii w Kopciowszczyźnie było umotywowanej 
dużą odległością do koscioła parafialnego. 

W piśmie z dnia 10.06.1936 r. do metropolity w Wilnie, 
dziekan grodzieński pisze: „w załączonym wykazie miejsco-
wości mających wejść, według życzenia Komitetu Budowy 
Kościoła w Kopciówce do parafii Kopciowskiej ze swej strony 
wyraża opinię, że dla uniknięcia ewentualnych możliwości agi-
tacji wśród niechętnych jest rzeczą wskazaną nie włączać do 
przyszłej parafii Kopciowskiej miejscowości należących obec-
nie do parafii Kwasówskiej, a mianowicie wieś Żukiewicze, 
wieś i osadę Poniemuń, wieś Kowalce i Sławicze. Jednocześ-
nie proszą o erygowanie parafii w Kopciówce i oficjalne po-
twierdzenie nominacji na proboszcza ks. Jana Chrabąszcza”44. 

W piśmie z 04.07.1936 r. arcybiskup metropolita Wileński 
do ks. Jana Chrabąszcza pisze: „Niniejszym polecam Wieleb-
nemu Księdzu zorganizować parafię w Kopciówce, Dekanatu 
Grodzieńskiego, oraz udzielam uprawnień proboszczowskich 
odnośnie do mieszkańców następujących miejscowości: wieś 
Byczki, wieś Brzosty, wieś Cwiklicze, wieś Olszanka Mała, 
wieś Połotkowo, os. Łogi, wieś Kopciówka, maj. Kopciow-
szczyzna, os. Łozy, wieś Gibulicze, wieś Korzeniewicze, wieś 
Kołpaki, wieś Grzywki, wieś Hornica majątek Hornica, kol. 
Żukieiwcze, wieś Żylicze, wieś Słomianka, wieś Putno, fol. 
i os. Nowosiółki, wieś Kamionka, fol. Dziemitkowo – Małe, 
wieś Dojlidki, wieś Łajgebole, wieś Nowiki. Mieszkańcy in-
nych miejscowości o ile chcieli należeć do tworzącej się parafii 
w Kopciówce, powinni złożyć podanie o zaliczenie ich do tej 

44 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 22, 59.
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parafii. Pismo tej samej treści (kopię) otrzymali również: 
Ksiądz Dziekan w Grodnie, Proboszcz par. Franciszkańskiej 
w Grodnie, Proboszcz w Kwasówce, Proboszcz w Indurze, 
Proboszcz w Kuźnicy”45. 

Ks. Jan Chrabąszcz w piśmie do metropolity pisze że 
„w przesłanym wykazie miejscowości mających wejść w skład 
parafii rzymsko-katolickiej w Kopciowszczyźnie, zaszły 
z winy Komitetu niedokładności, a mianowicie: Opuszczona 
została w wykazie osada wojskowa Lachnówka, która powsta-
ła z gruntów wsi Mała Olszanka i tworzy jednostkę administra-
cyjna w jednym. Osada wojskowa Lachnówka dotychczas na-
leżała do parafii franciszkanów w Grodnie. Przy wsi Kołpaki 
opuszczona została kolonia i osada wojskowa Kołpaki, które 
tworzą również jedną jednostkę administracyjną. Miejscowo-
ści te dotychczas należały do parafii rzymsko-katolickiej 
w Kwasówce. Przy majątku Dziemitkowo Małe zostały opusz-
czone miejscowości: kol. Todorkowce i kol. Murowszczyzna, 
które powstały z jednego majątku Dziemitkowo Małe, tworzą 
jedną jednostkę administracyjną. Miejscowości te dotychczas 
należały: Todorkowce i Dziemitkowo Małe do parafii rzym-
sko-katolickiej w Kuźnicy natomiast kol. Murowszczyzna 
częściowo do parafii w Indurze, częściowo do Kuźnicy. Zawia-
domiając o powyższym, Komitet Budowy Kościoła prosił 
o usankcjonowanie przynależności tych miejscowości do para-
fii Kopciowszczyzna” 46. 

Dziekan przesyła również odrębnie wyrysowany plan para-
fii Kopciowszczyzna, na planie tym zaznaczono wszystkie 
wioski i osady oraz, która część nowopowstałej parafii należała 
do poszczególnej parafii. Z parafii kuźnickiej – 461 osób, z pa-
rafii indurskiej – 644 osób, z parafii franciszkańskiej – 1875 

45 Tamże.
46 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 47.

o. Józef mAkARCzyk



173173

osób i z parafii kwasówskiej – 934 osób. Obok planu znajdował 
się wykaz wsi, miejscowości i katolików parafii w Kopciow-
szczyźnie: 47

Kopciówka – 186 osób; 
Osada Łozy –10 osób;

kol. Kopciówka – 17 osób;
Żylicze – 177 osób;

Sławicze – 143 osoby;
Osada Poniemuń – 39 osób;

Żukiewicze – 316 osób;
Poniemuń – 101 osób;

Osada Poniemuń – 39 osób;
Łogi – 26 osób;

Kol. Żukieiwcze – 61 osoba;
Sikowszczyzna – 3 osoby;
Korzeniewicze – 5 osób;

Kołpaki – 37 osób;
Kol. Kołpaki – 30 osób;

Byczki – 154 osoby; 
Grzywki – 54 osób;

Nowosiółki – 105 osób;

Putno – 222 osoby;
Todorkowce – 28 osób;

Morawszyzna – 33 osoby;
Dziemitkowo – 20 osób;

Dajlidki –180 osób;
Nowiki – 80 osób;

Łajgobole – 120 osób;
Kamionka – 502 osoby;

Brzosty – 63 osób;
Gibulicze – 262 osób;
Lachnówka – 3 osoby;

Hornica – 45 osób;
Mała Olszanka – 131 osób;

Połotkowo – 146 osób;
Ćwiklicze – 252 osoby;

Czerajki – 2 osoby;
Słomianka – 263 osoby;

Ogólna liczba parafian wynosiła 3910 osób47.

Chociaż wszyscy mówili o powstawaniu parafii, jak jest po-
trzebna, to wszystko dobrze wyglądało do czasu kiedy trzeba 
było z poszczególnych parafii zabrać poszczególne miejscowo-
ści. I tak proboszcz z Kwasówki protestował by wioski leżące 
nad Niemnem nie przyłączać do parafii Kopciówka lecz ludzie 
prosili by ich dołączono do Kopciówki bo jest bliżej i gmina do 

47 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 58 - 59.
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której należą jest w Kopciówce. Z parafii Indurskiej wieś Putno 
chciała należeć do Indury, a nie do Kopciówki ale proboszcz 
indurski stwierdził, że bliżej będzie im do Kopciówki. Też było 
problemów z parafii kuźnicką ponieważ części wioski Dojlidki 
chciała należeć do Kopciówki, a część do Kuźnicy i w wiosce 
powstały kłótnie. Proboszcz z Kuźnicy i organista też obstawa-
li, aby pozostali przy parafii kuźnickiej, ale po rozmowie dzie-
kana z mieszkańcami Dojlidek oraz proboszczem w Kuźnicy 
cała wioska chciała już należeć do Kopciówki48.

W 1944 r. kiedy powstała granica państwa, kościół w Kuź-
nicy został w Polsce, a wioska Dojlidki na Białorusi. Najwięcej 
nieporozumień, a nawet można powiedzieć „wojna” powstała 
między nowopowstającą parafią Kopciowszczyzna, a parafią 
franciszkańską. W archiwum franciszkanów w Krakowie jak 
i w Wilnie zachowało się kilkanaście dokumentów mówiących 
o tej sprawie. Wioska Kamionka, Gibulicze i Mała Olszanka 
nie chciały należeć do parafii Kopciówka, z tym że mieszkańcy 
Małej Olszanki później wyrazili zgodę i chętnie włączyli się 
w budowę kościoła i życie parafii. Natomiast Kamionka i Gi-
bulicze stwarzały wiele problemów do 1939 r., a parafie na 
wzajem się obwiniały49.

Dziekan Ignacy Olszański w piśmie z dnia 02.10.1939 r. do 
kurii w Wilnie pisze: „co do wsi, które chciałyby nie należeć do 
Kopciowszczyzny, a mianowicie: Kamionka, Putno, Mała Ol-
szanka i Gibulicze. Narzekanie Kamionki na złą drogę do Kop-
ciowszczyzny nie są uzasadnione, gdyż kołowa droga jest do-
bra, a sama wieś należy do wsi bliżej położonych od 
Kopciowszczyzny. Wszelkie sprawy urzędowe ma do zała-
twienia w gminie w Kopciówce, nie zaś w Grodnie”50.

48 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 58.
49 LPAHW, sygn. F. 694, ap 5, b. 2219, s. 1-1a.
50 APK, Teczka nr 1.
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Widzimy jednak, że niektóre „pretensje – motywacje” zwią-
zane z niedogodnościami komunikacyjnymi były przesadzone. 
Miejscowość Mała Olszanka jest bliżej Kopciówki aniżeli 
Grodna i należy do gminy Hornica. Gibulicze otrzymały szkołę 
3 klasową. Proboszcz z Kopciówki, mając niezbyt daleko do 
szkół obsługiwał je. Jest to fakt bardzo dodatni, gdyż francisz-
kanie nie mając środka lokomocji nie mogli do szkół dojeż-
dżać. Jeśli chodzi o odległość to do kościoła w Grodnie maja  
8 km, a do kościoła w Kopciowszczyźnie – 5 km51. Rozwój 
parafii oraz budowa kościoła, plebani, różne problemy, związa-
ne z tym co raz bardziej jednoczyły parafię.

3. Cmentarze

Cmentarz oznacza miejsce przeznaczone na grzebanie 
zmarłych. Jeśli zostanie pobłogosławiony zgodnie z przepisa-
mi liturgicznymi staję się miejscem świętym. Zgodnie bowiem 
z postanowieniem Kodeksu Prawa Kanonicznego rozróżnia się 
miejsce święte przeznaczone do kultu Bożego i na grzebanie 
zmarłych52. 

Mieszkańcy nowopowstałej parafii Kopciówka byli dotąd 
chowani na cmentarzach parafii w Indurze, Kuźnicy, Kwasów-
ce, Grodno - Franciszkanie, jak również na cmentarzach, które 
znajdowały się na terenie każdej wioski. 

W 1975 r. archeolodzy na terenie parafii w rejonie wsi 
Kołpaki odkryli cmentarzysko, składające się z jednego po-
dłużnego i dwunastu okrągłych kurhanów, datowanych na 
XI-XIII w.53 

51 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 22, 58.
52 KPK kan. 1205.
53 А�х�о�о�ия и Н�мизматика Б��а��си, Минск 1993, s. 315.
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W Nowosiółkach na początku obecnej wioski był cmentarz. 
W Dajlidkach, pod koniec wioski znajduje się plac obłożony 
kamieniami polnymi. Pośrodku znajdują się dwa kamienne 
krzyże, na nich były jakieś napisy, ale czas zatarł ślady i trudno 
jest obecnie odczytać. W miejscowościach: Pohorany, Żylicze, 
Sławicze, Kowalce, Żukiewicze, Kołpaki, Karaniewicze, 
Byczki, Suchmienie, Połotkowo, Olszanka, Kamionka, Łajge-
bole, Nowiki, Dajlidki, Słomianka, Ċwikliczach, były też miej-
sca starego pochówku. Mieszkańcy Pohoran, Żylicz czy Sła-
wicz nad brzegiem rzeki Niemen znajdowały się miejsca 
pochowków. W Żukiewiczach, a konkretnie w sąsiedztwie 
wioski Poniemuń (dziś część wioski Żukiewicze) w polu był 
cmentarz obłożony kamieniem polnym. Jest to dość stary 
cmentarz i prawdopodobne służył on mieszkańcom wówczas, 
gdy w majątku Poniemuń znajdowała się kaplica. Ufundowana 
w 1717 r. przez podczaszego czerniakowskiego Józefa Grode-
ckiego.

Większość miejscowości, które weszły w skład parafii Kop-
ciówka należała do parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie 
(Zaniemeńskiej). Miejscem pochowków tych parafian był tak-
że unicki cmentarz w Kopciowszczyźnie. Grzebano tam zmar-
łych „łacinników” z Kopciowszczyzny i z pobliskich miejsco-
wości jak: Połotkowo, Kamionka, Łajgobole, Ćwiklicze. 
Obrzędy pogrzebowe odprawiał duchowny unicki, który wysy-
łał wypisy metryk zgonów do gwardiana franciszkańskiego 
w Grodnie54.

Na Zachód od Kopciówki zaczyna się las, na brzegu tego 
lasu jest wzniesienie obłożone polnymi kamieniami porośnięte 
drzewami, był tam cmentarz pounicki.

54 BHAG, Księga metryk pogrzebowych kościoła parafialnego zanie-
meńsko – grodzieńskiego (1780–1805), sygn. F. 257-1-3.
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Przed II wojną światową istniał cmentarz pounicki, który 
należał do parafii Zaśnięcia NMP w Kopciowszczyźnie. Kiedy 
w 1836 r. skasowano unię, a parafię zamieniono na prawosław-
ną, nadal tam chowano prawosławnych. Taki stan utrzymywał 
się do 1930 r., kiedy to założono nowy cmentarz obok cerkwi 
(sam unicki cmentarz był oddalony od cerkwi o 1km) zaczęto 
chować prawosławnych na nowym cmentarzu. Jest on ogro-
dzony murem z kamienia polnego55. 

W 1936 r., gdy powstała parafia rzymsko-katolicka w Kop-
ciowszczyźnie z tyłu kościoła z zachodniej strony został zało-
żony cmentarz katolicki o wymiarach 95x140 m, ogrodzony 
murem z kamienia polnego.

Jednym z przejawów wyznawania wiary przez parafian są 
przydrożne krzyże, figury i kapliczki umieszczone w różnych 
miejscach: przy drogach, ogrodach i wśród pól uprawnych. 

Niektóre są bardzo stare i nikt już nie pamięta kto, ani kiedy 
je budował. Są miejsca w parafii, gdzie były krzyże lecz uległy 
zniszczeniu i pozostały po nich tylko wspomnienia. Najstarszy 
kamienny krzyż pochodzi z 1863 r. i znajduje się w Dajlidkach, 
następne są w Łajgobolach z 1892 r. i z tego samego roku 
w Kamionce. Pozostałe krzyże są datowane na początek XX w.

III. DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Kościół parafialny, który jest budowlą z kamienia, gromadzi 
Lud wierny na Świętą Liturgię. Wszystko co powoduje wzrost 
wiary i pobożności wiernych dokonuje się najczęściej w koś-
ciele i wywiera wielki wpływ na ich życie rodzinne i społeczne. 
Działalność duszpasterska obejmuje zagadnienia związane 

55 LPAHW, sygn. F. 694, ap 5, b. 2218, s. 3.
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z wielkim wachlarzem życia sakramentalnego i sprawowanymi 
sakramentaliami.

1. Służba Boża przy kościele parafialnym

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kopciówce był kościołem 
parafialnym. Terytorium parafii było dość rozległe, obejmujące 
miejscowości oddalone nawet o 20 km od kościoła. Na począt-
ku XX w. powstały nowe osady. Także na obszarze obecnej 
parafii w 1936 r. były następujące miejscowości: Brzosty, 
Byczki, Ćwiklicze, Dojlidki, Dziemitkowo, Gibulicze, Grzyw-
ki, Hornica, Kamionka, kol. Kopciówka, Korzeniewicze, Ko-
walce, Lachnówka, Łajgabole, Łogi, osada Łozy, Mała Olszan-
ka, Morawszyzna, Nowiki, Nowosiólki, Pohorany, Połotkowo, 
Poniemuń, osada Poniemuń, Putno, Sikorowszczyzna, Sławi-
cze, Słomianka, Suchmienie, Todorkowce, Żukiewicze, kol. 
Żukiewicze, Żwonówka, Żylicze56.

W kościele parafialnym w Kopciówce służba Boża obejmo-
wało przede wszystkim sprawowanie Eucharystii połączonej 
z posługą słowa Bożego i sakramentem pojednania. Msze św. 
początkowo były sprawowane w kaplicy urządzonej w Domu 
Ludowym, a od 07.11.1937 r. w kościele57. Taki stan trwał do 
lipca 1945 r. Na nabożeństwa w niedzielę i święta przychodziło 
do 1000 wiernych58.

W parafii Wniebowzięcia NMP sakramentu chrztu św. 
udzielano w kościele w czasie Eucharystii. W tym dość krót-
kim czasie istnienia parafii posiadamy dane odnośnie udzielania 

56 LPAHW, sygn. F. 694, ap. 5, b. 2218, s. 24.
57 LPAHW, sygn. F. 694, ap 5, b. 2219, s. 1.
58 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 58.
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sakramentu chrztu św. za lata: 1936 było 46 chrztów, za 1937 
było 86 i za 1938 było 98 chrztów59.

Pomimo iż w okresie 1939-1945 w kościele odbywały się 
chrzty, to jednak nie zachowała się dokumentacja tych aktów 
religijnych.

Sakrament małżeństwa to przymierze, przez które mężczy-
zna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, zmierzającą ze 
swej natury do zrodzenia i wychowania potomstwa oraz do do-
bra samych małżonków60. Za okres 1936 – 1945 posiadamy 
dane odnośnie do pobłogosławionych związków małżeńskich. 
Intensywność przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Statystyka zawartych małżeństw z lat 1936 – 1945.
Rok 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Liczba 6 34 30 18 13 35 30 15 8 9

Źródło: AAK, Księga ślubów kościoła parafialnego w Kopciowszczyźnie za rok 
1936-1938, sygn. Dek. Grodno 1936-1938; APK, Księga protokołów przedślubnych 
rzymsko – katolickiego kościoła parafialnego w Kopciowszczyźnie dekanat gro-
dzieński, archidiecezja wileńska 10.07.1936 – 24.07.1945 r., b. sygn.

Pierwszy sakrament małżeństwa odbył się 02.08.1936 r., 
a ostatni 24.07.1945 r. Za ten okres było pobłogosławionych 
198 par małżeńskich.

Sakramentalia, to „znaki święte, które z pewnym podobień-
stwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim 
duchowe, a osiągają je przez modlitwę kościoła. Przygotowują 
one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają 

59 Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku dalej AAB, Księga du-
plikat metryk chrzestnych kościoła parafialnego w Kopciowszczyźnie za rok 
1936-1938, sygn. Dek. Grodno 1936-1938. 

60 Codex Juris Canonici Pii X Pontifi cius Maximi iussu digestus Bene-Codex Juris Canonici Pii X Pontificius Maximi iussu digestus Bene-
dicti Papae XV auctoritate promulgatus, can. 1013 § 1.
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różne okoliczności życia”61. Przez sprawowane niemal każde 
wydarzenie z życia wiernych zostaje uświęcone.

Ostatnią posługą, którą ofiarowuje Kościół wiernemu, jest 
Msza św. pogrzebowa. Posiadamy dane odnośnie do pogrze-
bów w parafii Kopciówka za okres 1936 -1938. W 1936 było 
28, w 1937 było 43 i w 1938 było 53 pogrzeby62.

Przejawem troski duszpasterskiej o stan i warunki życia 
wiernych było odwiedzanie parafian z wizytą duszpasterską, 
tzw. kolędą. W 1937 r. ówczesny proboszcz ks. Jan Chrabąszcz 
po raz pierwszy zarządził przeprowadzenie takiej wizyty dusz-
pasterskiej. Rozpoczęła się ona po święcie Objawienia Pań-
skiego i trwała około trzech tygodni. Przebieg takiej wizyty na 
wsi był następujący: sołtys wsi wraz z mieszkańcami czekał 
przy krzyżu lub kapliczce i tam witał księdza w imieniu wszyst-
kich mieszkańców. Następnie rozpoczynały się odwiedziny 
poszczególnych domów. 

2. Katechizacja i kaznodziejstwo

Bardzo ważnym obowiązkiem duszpasterskim jest katechi-
zacja. W czasie pobytu w Grodnie św. Maksymiliana Kolbego 
w latach 1922-1927 była prowadzona systematyczna katechi-
zacja we wszystkich punktach katechetycznych. Zachowało się 
zdjęcie z Kopciowszczyzny, z okresu jak tam katechizował 
Święty. 

Do kurii biskupiej w Wilnie, kurii prowincjalnej francisz-
kańskiej w Krakowie i do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie 

61 Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium, 1963, nr 60, 

62 AAB, Duplikaty księga pogrzebów kościoła parafialnego w Kop-
ciowszczyźnie za rok 1936-1938, sygn. Dek. Grodno 1936-1938. 
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wpłynęła skarga odnośnie zaniedbywania obowiązków kate-
chezy przez franciszkanów grodzieńskich. Wielość punktów 
dojazdowych związanych z katechizacją na rozległej teryto-
rialnie franciszkańskiej parafii w Grodnie i nieregularna pro-
wadzona katechizacja była jednym z czynników, który 
przyśpieszył powstanie nowej parafii w Kopciowszczyźnie.

Na terenie parafii Kopciowszyzna znalazły się szkoły w na-
stępujących miejscowościach, w których od 1936 r. do wrześ-
nia 1939 r. prowadził katechezę ks. Jan Chrabąszcz miejscowy 
proboszcz: w Kopciówce – 6 godzin religii, w Grzywkach – 

4 godziny religii, w Łajgobolach – 4 godziny religii, w No-
wikach – 2 godziny religii i w Sławiczach – 2 godziny religii63.

Pomimo działań wojennych na terenie parafii istniała dzia-
łalność katechetyczna. Na podstawie zachowanych zdjęć ar-
chiwalnych z 1943 i 1944 r. można stwierdzić, że katechezę 
prowadził w tym czasie ówczesny proboszcz ks. Wincenty 
Borsuk. Zajęcia katechetyczne były prowadzone na terenie pa-
rafii do 1945 r. tj. do momentu aresztowania proboszcza para-
fii.

3. Stowarzyszenia i organizacje religijne

Z chwilą powstania parafii w Kopciówce, została erygowa-
na Kongregacja Tercjarska przy parafii. Członkowie, którzy 
należeli do franciszkańskiej parafii automatycznie przeszli do 
parafii w Kopciówce. Byli to ludzie religijni i wyrobieni du-
chowo. Z powodu przejścia niektórych członków Kongregacji 
Tercjarskiej od franciszkanów do Kopciówki powstały zatargi, 
które oparły się o prowincjałat franciszkanów w Krakowie 
i o kurię metropolitalną w Wilnie. Krótki okres przed II wojną 

63 BLAN, sygn. F. 318-21358, s. 12-12v.
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światową nie spowodował większych napięć i zatargów w tym 
względzie.

Działały też przy parafii Kopciowszczyzna Żywy Różaniec 
i Rycerstwo Niepokalanej. Te stowarzyszenia założone przy 
parafii franciszkańskiej zostały przeszczepione do nowoutwo-
rzonego ośrodka duszpasterskiego w Kopciowszyźnie.

4. Kapłani

Szczególnymi współpracownikami biskupa są proboszczo-
wie, którym jako właściwym partnerom powierza się pieczę 
nad duszami w określonej części diecezji pod jego zwierzchni-
ctwem. 

Proboszczami (administratorami) w parafii Kopciowszczy-
zna byli: organizator parafii i budowniczy kościoła, plebani 
oraz zabudowań gospodarczych – ks. Jan Chrabąszcz, ks. Izy-
dor Słyczko i ks. Wincenty Borsuk. Dla lepszego zapoznania 
się z poszczególnymi kapłanami – duszpasterzami zostaną 
przytoczone krótkie ich życiorysy. 

Ks. Jan Chrabąszcz urodził się 20.10.1906 r. w Jakubowie 
w parafii Imielno w powiecie jędrzejowskim w rodzinie Ignacego 
i Karoliny z domu Faryna. W 1927 r. ukończył gimnazjum w Ję-
drzejowie, następnie wstąpił do seminarium duchownego w Wil-
nie, studiując jednocześnie na Wydziale Teologii Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął 04.06.1933 r. 
w katedrze w Wilnie z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego. 
Mszę prymicyjną odprawił 18.06.1933 r. w kościele parafialnym 
w Imielnie. Po święceniach kapłańskich z dniem 07.06.1933 r. zo-
stał mianowany wikariuszem w parafii Porozowo, w dekanacie 
wołkowyskim, a od 30.03.1935 r. był wikariuszem w kościele far-
nym w Grodnie. Dnia 04.07.1936 r. został mianowany administra-
torem i organizatorem nowopowstałej parafii Kopciowszczyzna. 

o. Józef mAkARCzyk
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Podejmował także działalność społeczną na terenie parafii. 
Dnia 28.04.1939 r. został mianowany kapelanem rezerwy Woj-
ska Polskiego w stopniu kapitana, pełnił obowiązki w 2 Pułku 
Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, a póź-
niej w Brygadzie Kawalerii w Suwałkach. Po wybuchu wojny 
jako kapelan brał udział w działaniach wojennych, został od-
znaczony Krzyżem Walecznych i wymieniony jest wśród 29 
odznaczonych kapelanów w czasie całej kampanii wrześniowej. 
Kampanie zakończył w bitwie pod Kockiem, gdzie udało mu 
się uniknąć wzięcia do niewoli. Wrócił do parafii w Kopciow-
szczyźnie. Oskarżony przez tajnych agentów NKWD, że był 
kapelanem WP, za co groziło mu aresztowanie. Schronił się 
w Łapach. Tu w kwietniu 1940 r. został aresztowany i uwięzio-
ny w Białymstoku. W grudniu tegoż roku wywieziony do obozu 
w obwodzie Archangielskim. Stamtąd na plebanię do Kopciów-
ki przyszły dwa jego listy. Po wybuchu wojny niemiecko-so-
wieckiej w lipcu 1941 r., dotarł do Armii Polskiej tworzącej się 
pod dowództwem gen. Władysława Andersa w Buzułuku. Zo-
stał przydzielony do Lwowskiej Dywizji Piechoty i mianowany 
kapelanem 17 pułku piechoty. Na początku 1942 r. tworzone 
wojsko polskie przeniesione zostało do Uzbekistanu, gdzie pa-
nowały bardzo trudne warunki klimatyczne, wśród ludzi osła-
bionych warunkami pobytu w łagrach i na zesłaniu, tu atakowa-
ły ich choroby: tyfus, żółtaczka, malaria i dyzenteria. Zachorował 
na tyfus zmarł 26.03.1942 r. w Szachrizabs u stóp gór Pamiru 
w Uzbekistanie. O jego losie aż do 1988 roku rodzina nic nie 
wiedziała, rodzice aż do śmierci czekali na powrót syna. 

W kościele w Kopciówce znajduje się tablica ku czci  
ks. Jana następującej treści: „Ks. Jan Chrabąszcz ur. w 1906 
roku w Jakubowie par. Imielno. Święcenia kapłańskie w 1933 
roku w Wilnie. Proboszcz parafii Kopciówka koło Grodna. Ka-
pelan 4 Pułku Ułanów. Aresztowany 1940 r., zesłany do  
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Archangielska zmarł 1942 r. w Uzbekistanie w 36 roku życia,  
9 roku kapłaństwa. Parafianie Kopciówki” 64.

Drugim z kolei proboszczem parafii w Kopciówce był  
ks. Izydor Słyczko. Ks. Izydor Słyczko, syn Jana urodzony 
w 1871 r., zdobył wykształcenie prywatne, był samoukiem. 
W 1889 r. złożył egzamin w Seminarium w Orłowie.

W 1891 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. 
Po ukończeniu seminarium w 1895 r. Został wyświęcony na 
kapłana przez bpa Ludwika Zdanowicza sufragana Wileńskie-
go. W tym roku został mianowany wikariuszem w parafii Krze-
mienicy pow. wołkowyskiego w guberni grodzieńskiej przez 
administratora diecezji wileńskiej. Dnia 29.04. 1897 r. został 
mianowany proboszczem w Wyszkach dek. Bielskiego przez 
bpa Antoniego Andziewicza, a dnia 25.08.1899 r. został miano-
wany proboszczem w Krynkach dekanatu grodzieńskiego. 
Wiadomo, że pod koniec lat trzydziestych był rezydentem przy 
klasztorze franciszkanów w Grodnie. Dziekan grodzieński Al-
bin Jarosiewicz w porozumieniu z Kurią mianuje ks. Izydora 
proboszczem parafii Kopciowszczyzna, ponieważ ta parafia 
znalazła się bez księdza. Według księgi protokołów przedślub-
nych miało to miejsce gdzieś w grudniu lub na początku stycz-
nia 1940 roku, zamieszkał na plebani.

Pod koniec maja 1942 r. Niemcy chcieli aresztować ks. Izy-
dora, jednak uratował się ucieczką Później ks. Izydor Słyczko 
w 1948 r. był rezydentem przy kościele św. Stanisława biskupa 
i męczennika w Białymstoku65. 

64 BLAN, sygn. F. 318-19059, s. 3-27; APK, Teczka nr 2. Akta personalne 
kapłanów pracujących w parafii Kopciówka, s. 1- 27; R. Dzwonkowski , 
Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, 
Lublin 2004, s. 165-166.

65 BLAN, sygn. F. 318-18728, s. 5, 8; BLAN, sygn. F. 318-26112,  
s. 3-4; APK, Teczka nr 2. Akta personalne kapłanów pracujących w parafii 
Kopciówka, s. 28-32.
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Ks. Wincenty Borsuk syn Michała i Michaliny z domu 
Iwaszczuk ur. 7.07.1898 r. we wsi Oliszki powiat Białystok. 
Był trzecim duszpasterzem parafii Kopciówka. Został ochrzczo-
ny w kościele parafialnym w Chorosiny. Do szkoły podstawo-
wej uczęszczał w Barszczewie, szkołę średnią skończył w Bia-
łymstoku. W 1921 r. wstąpił do seminarium duchownego 
w Wilnie, gdzie w czerwcu 1925 r. przyjął świecenia kapłań-
skie z rąk abpa Jerzego Matulewicza. Skierowany do parafii 
Wawiórka jako wikariusz, po roku przeniesiony do parafii Wi-
dze, gdzie pracował do 1927 r. Następnie przez rok był wika-
riuszem w jednej z parafii w Wilnie. W styczniu 1928 r. otrzy-
mał nominację na proboszcza parafii Królewszczyzna, z której 
po dwóch latach przeszedł na podobne stanowisko w parafii 
Bienica. Pracował w niej do 1935 r. W maju tegoż roku prze-
niesiony został do parafii Dokszyce, a w październiku 1936 r. 
do parafii Turgiele. W kwietniu następnego roku mianowany 
proboszczem parafii Mała Brzostowica. W listopadzie 1940 r. 
przeszedł do parafii Wielka Brzostowica i pełnił tam obowią-
zek proboszcza do listopada 1941 r., a następnie od 29.06.1942 r. 
pracuje w Kopciowszczyźnie. Dnia 30.07.1945 r. ks. Wincenty 
został aresztowany przez agentów NKWD. Skazany 29.10.1946 r. 
na 8 lat łagrów, pozbawienie praw obywatelskich na 3 lata oraz 
konfiskatę mienia. Zostaje zwolniony w kwietniu 1948 r. i de-
portowany do Polski.

Po przybyciu do Polski – Białegostoku, zgłasza się do swe-
go ordynariusza abpa Romualda Jałbrzykowskiego. Ordyna-
riusz skierował go do pracy w diecezji warmińskiej. Z dniem 
29.04.1948 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jana 
Apostoła w Żegotach oraz administratorem parafii św. Michała 
w Brankach i parafii Wniebowzięcia NMP w Prositach. Od 
20.08.1948 r. został administratorem parafii św. Stanisława bi-
skupa i męczennika w Franknowie. Od października ks. Win-
centy na stale rezyduje w Franknowie. Dojeżdżając z posługą 
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duszpasterską do parafii Prosity, Blanki i Żegoty. Z dniem 
20.01.1950 r. ks. Wincenty zostaje zwolniony z obowiązków 
administratora parafii w Żegołach i Blankach. 

Z dnia 25.05.1951 r. ks. Wincenty zostaje mianowany pro-
boszczem parafii św. Stanisława w Franknowie. Ten urząd peł-
ni wiele lat aż do momentu, jak otrzymał 15.01.1965 r. dekret 
zwalniający go z obowiązku proboszcza parafii, pozostaje na-
tomiast tam na zasadzie rezydenta.

Z dniem 30.04.1967 r. zostaje wyznaczony administrato-
rem parafii św. Jakuba i kapelanem ss. Katarzynek w Bartoł-
tach. 

Dnia 31.07.1975 r. zostaje odwołany z obowiązków admini-
stratora w Bartołtach i przez dwa lata mieszka w Ignalino Ru-
nowo. Od 30.05.1977 r. przynosi się do Domu Księży Emery-
tów w Ornecie. Stąd przenosi się na kapelana ss. Szarytek 
w miejscowości Stogi koło Malborka i tam pracuje do końca 
swoich dni. Ks. Wincenty odszedł z tego świata 31.01.1980 r. 

Został pochowany na cmentarzu w Malborku. Na wiosnę 
1982 r. ss. Szarytki wypełniając wolę swego zmarłego kapela-
na, a także na prośby parafian w Franknowie, dokonano ekshu-
macji zwłok ś. p. ks. Wincentego i przeniesiono je na cmentarz 
do parafii Franknowo, gdzie zmarły najdłużej pracował. Na 
grobie zmarłego znajduje się następujący napis: „Ks. Wincenty 
Borsuk, kapłan Diecezji Wileńskiej. Długoletni proboszcz 
w Franknowie, zm. 01.02.1980 r. w Malborku” 66.

66 Warmińskie Archiwum Archidiecezjalne w Olsztynie, Teczka perso-
nalna. Ks. Wincenty Borsuk; APK, Teczka nr 2. Akta personalne kapłanów 
pracujących w parafii Kopciówka, s. 33-42; R. Dzwonkowski , Leksykon 
duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939 – 1988, s. 136-
137.
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5. Kancelaria
Większość spraw odnoszących się do funkcjonowania życia 

parafii była załatwiana w kancelarii. Przychodzili do niej para-
fianie, aby ustalić termin chrztu, ślubu czy pogrzebu. Dnia 
20.07.1936 r. ks. Chrabąszcz, proboszcza parafii zwrócił się do 
kurii metropolitalnej w Wilnie z prośbą o przesłanie ksiąg kan-
celaryjnych, a mianowicie: „Księgi metryk chrzestnych, Księgi 
metryk zmarłych, Księgi metryk ślubnych, Księgi protokołów 
przedślubnych i Księgi nowonawróconych”. Po tej dacie zosta-
ły założone księgi parafialne67. Od sierpnia 1936 r. do 1938 r. 
przesyłano duplikaty do kurii w Wilnie. Po usunięciu probosz-
cza z plebani i zajęcia plebani przez Niemców na posterunek, 
tułaczka po mieszkaniach parafian księży, ucieczka ks. Słyczko 
w ostatniej chwili przed aresztowaniem przez gestapo oraz 
aresztowanie ks. Borsuka 30.07.1945 r. przez NKWD i urzą-
dzenie na plebani szpitala spowodowało, że księgi parafialne 
oraz biblioteka ks. Chrabąszcza, były w poniewierce. 

Na dokumentach wychodzących z parafii a znajdujących się 
w różnych archiwach spotykamy pieczęcie parafii: pieczęć 
okrągła – z figurką Matki Bożej w środku, a w otoku napis 
w języku łacińskim: „Eccl. Par. Assumptionis. B. Mariae V. in 
Kopciowszczyzna”, pieczęć okrągła z krzyżem w środku, 
a w otoku napis w języku polskim: „Parafia Rz.-Kat. w Kop-
ciowszczyźnie”. Były też używane pieczęcie podłużne, tzw. 
nagłówkowe z napisem w języku polskim o następującej treści: 
„Archidiecezja Wileńska Proboszcz Kościoła Wniebowzięcia 
N. M. Panny w Kopciowszczyźnie, Dn …. 19… nr …. Kop-
ciowszczyzna pow. Grodzieński”68.

67 BLAN, sygn. F. 318-21358, lp. 32.
68 AFG, Teczka. Korespondencja związana ze ślubami, chrztami i po-

grzebami za lata 1944-1951.
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Zakończenie

Okres bardzo krótki 1936-1945, obejmującym zaledwie je-
den z etapów w historii parafii rzymsko – katolickiej w Kop-
ciówce. Obejmuje swym zasięgiem czas prężnego powstawa-
nia nowej parafii i okres II wojny światowej. Wnikliwa analiza 
tej burzliwej historii miejscowego Kościoła lokalnego, odsła-
nia dynamikę działań duszpasterskich jakie w nim podejmowa-
no.

Niemniej jednak niniejsze opracowanie, daje obraz życia 
i działalności duszpasterskiej parafii Kopciówka od momentu 
powstania do zakończenia II wojny światowej. 

W skład parafii weszły wsie należące wcześniej do parafii 
kwasowskiej, indurskiej i grodzieńskiej franciszkańskiej. 
O wyborze takiej lokalizacji zadecydowało centralne położenie 
Kopciowszczyzny względem innych miejscowości.

SUMMARY

The years of 1936-1945 are just a short period in the history 
of the Roman-Catholic parish of Koptiovka, which comprises 
the time of dynamic foundation of the new parish and the pe-
riod of World War II. A detailed analysis of this turbulent his-
tory of the local Church reveals the dynamics of pastoral ac-
tivities, conducted here. 

Also this research gives an idea of the life and pastoral ac-
tivities of the parish of Koptiovka from the moment of its foun-
dation till the end of World War II.

o. Józef mAkARCzyk
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Świątynia jako mikrokosmos

W każdej wspólnocie chrześcijańskiej najważniejszym 
miejscem wokół którego skupia się jej życie jest świątynia; 
w niej jest głoszona Ewangelia, sprawowana Eucharystia, po-
zostałe sakramenty, w niej Jezus formuje swoich uczniów i po-
syła ich. Ostatecznym celem formacji i posłania jest Królestwo 
Niebieskie. Między świątynią a Królestwem Niebieskim ist-
nieje więc teologiczny związek. Już w V wieku Pseudo-Dioni-
zy Areopagita twierdził, że świątynia powinna być rozumiana 
jako obraz Kościoła niebieskiego1. Jako Dom Boży świątynia 

* Ks. Norbert Mojżyn, dr nauk humanistycznych, historyk sztuki, teo-
log; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW; zajmuje się problema-
tyką studiów nad kulturą (teologią) wizualną, doktrynami artystycznymi 
i zabytkoznawstwem.

1 Pseudo Dionizy Areopagita, Hierarchia niebiańska, przeł. M. Dziel-
ska, w: Tegoż, Pisma teologiczne, t. 2, Kraków 1999; M. Bielawski, Mikro 
teologie, Kraków 2008, s. 133.
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jest również najwłaściwszym miejscem przebywania wizerun-
ków świętych – ikon, które znamionują rzeczywistość eschato-
logiczną, świętych obcowanie. Gdy chrześcijanin obrządku 
wschodniego wchodzi do pustego i zimnego miejsca kultu (np. 
świątyń protestanckich), pozbawionego wszelkich przedsta-
wień sakralnych, odczuwa rozczarowanie. Nie otacza go pięk-
no, nie otaczają go święci, nie widzi nieba, pozbawiony zostaje 
przestrzeni duchowej...

W tradycji Kościołów Wschodnich świątynia ma znaczenie 
mistyczne – odzwierciedla porządek uniwersum: nawa wyob-
raża ziemię, sklepienie niebo, a absyda łączy te dwie rzeczywi-
stości. Wystrój seminaryjnej kaplicy pod wezwaniem Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski w Archidiecezjalnym 
Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” na warszawskich 
Młocinach jest próbą odzwierciedlenia Boskiego porządku 
i doświadczenia Boga w „nowej estetyce”, którą proponuje 
znany hiszpański malarz i założyciel Drogi Neokatechumenal-
nej, Kiko Argüello2. Kaplica seminaryjna została zbudowana 
na planie ośmiokąta, nawiązując w ten sposób do starożytnych 
chrześcijańskich budowli centralnych, zwłaszcza baptysteriów. 
Wewnętrzna przestrzeń prezbiterialna została symbolicznie 
wydzielona poprzez koncentrycznie zamontowane panele 
w partii górnej, pod stropem. Malowidła wykonane na tych pa-
nelach o powierzchni ok. 9 m2 każde (łącznie 135 m2) otaczają 
główną przestrzeń kaplicy wokół ołtarza stanowiąc dalekie 
echo ikonostasu3. 

Kaplica stwarza doskonały klimat do kontemplacji. Trzeba 
więc zapytać o fenomen współczesnej sztuki sakralnej oraz  

2 http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x21751/freski-kiko-w-semina-
rium/.

3 Malowidła te są odzwierciedleniem drugiego (bądź trzeciego) rzędu 
ikonostasu – tzw. rzędu świątecznego (prazdników). 
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fenomen duszpasterski modlitwy przed ikonami w komercjali-
zującym się i laicyzującym się świecie, w świetle postulatu no-
wej ewangelizacji. Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba 
spojrzeć szerzej na dominujące zjawiska we współczesnej kul-
turze wizualnej.

Uniwersalne znaczenie obrazu w kulturze

We współczesnej kulturze zorientowanej, aby „widzieć” 
i „mieć” rolę kluczową odgrywa obraz. Wielokrotnie w naj-
ważniejszych tekstach kulturowych powraca termin „zwrot 
piktoralny” (pictorial turn)4 jako reakcja na wcześniejszy 
„zwrot lingwistyczny” z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych minionego stulecia (bazujący na filozofii lingwistycznej 
Wittengensteina, strukturalizmie Levi-Straussa i Foucaulta, 
hermeneutyce Ricouera, Gadamera czy grammatologii Derri-
dy). Istotę „zwrotu piktoralnego” stanowi fakt, że obrazy we 
współczesnej kulturze tworzą punkt odniesienia nie tylko w fi-
lozoficznych dociekaniach, ale przede wszystkim w wielu waż-
nych zjawiskach kulturowych. Mamy dziś do czynienia z po-
wielaniem form i mediów wizualnych na niespotykaną dotąd 
skalę. Nie jest to już tylko fotografia, reklama czy programy 
telewizyjne, ale niemal wszystko, co ma postać fizyczną, wizu-
alną, bardzo różnorodne obiekty (np. ubranie, ciało, architektu-
ra wnętrz) są nośnikami określonych treści i tak samo jak  

4 Twórcą terminu jest W. J. T. Mitchell. Zob. The Pictorial Turn w: tegoż 
Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1994; 
Historię tworzenia się kultury wizualnej przedstawia M. Drabek w artykule: 
Kultura wizualna, czyli jaka? Nowy paradygmat wizualności, w: „Kultura 
popularna” 1 (2009), s. 31-38. 

koRonA miSteRyJnA. wSPólnotA nA dRodze do kRóleStwA niebieSkiego



192192

Ks. Norbert MojżyN

tradycyjne obrazy, zawierać przeróżne kody kulturowe5. Wizu-
alności nie wolno sprowadzać do sztuki, wizualność wolno 
i trzeba dostrzegać w każdym aspekcie życia społecznego6. 
Dlatego obrazy, widzenie, wizualność, reżim skopiczny stają 
się centralnym tematem dyskusji w naukach humanistycznych 
kreując nowoczesną gałąź refleksji Visual Culture Studies (stu-
dia nad kulturą wizualną). 

Dziś obrazy i pozostałe składniki kultury wizualnej, trakto-
wane są przez Kościół coraz bardziej jako „dary Boże” służące 
krzewieniu Ewangelii, wychowaniu i propagowaniu wartości 
chrześcijańskich7. Ponieważ w dużym stopniu obrazy kreują 
rzeczywistość, Kościół coraz bardziej świadomie sięga po nie, 
aby w ten sposób (w niektórych sytuacjach już jako jedyny 
możliwy sposób) docierać do ludzi z przesłaniem Ewangelii8. 

Zarysowanego zjawiska „obrazocentryzmu”, jako zjawiska 
ogólnokulturowego, nie można pominąć w refleksji teologiczno-

5 W tym przedmiocie pojawił się szereg prac autorstwa m.in. Victora 
Turnera: Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, Kraków 2007, (The 
Forest of symbols. Aspects of Ndembu ritual, 1967); Proces rytualny. Struk-
tura i antystruktura, Warszawa 2010, (The Ritual Process. Structure and 
Anti-structure 1969); Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, Kra-
ków 2009, (Image and Pilgrimage in Christian Culture 1978); Gry społecz-
ne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005, 
(Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, 1974); 
Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, Warszawa 2005, (From Ritual to 
Theatre. The Human Seriousness of Play, 1982); Antropologia widowisko-
wa, Warszawa 2008 (The Anthropology of Performance 1986); Antropolo-
gia doświadczenia, Kraków 2009. 

6 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Za-
błodowski, Warszawa 1980.

7 Pius XII, Miranda prorsus, 8 września 1957.
8 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Instrukcja dusz-

pasterska Communio et progressio (nr 2, 48). Zob. http://www.kns.gower.
pl/stolica/communio.htm.
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-pastoralnej, zwłaszcza w działaniach mających na celu przy-
bliżanie treści Ewangelii laicyzującemu się światu, światu, któ-
ry coraz bardziej koncentruje uwagę na różnego rodzaju 
ekranach i wizualizacjach. Wszak to głoszenie Królestwa od 
zarania chrześcijaństwa należało do istoty orędzia Ewangelii. 

 
Nowa estetyka. Korona Misteryjna

Liturgia i sztuka Kościoła Wschodniego zawsze swe cele 
i zadania pojmowała w sposób wzniosły i mistyczny. W koś-
ciołach Bizancjum współdziałały wszystkie sztuki: monumen-
talna architektura, mozaiki i malowidła na ścianach i sklepie-
niach, obrazy, zapachy kadzideł, sprzęty i stroje liturgiczne, 
a zarazem obrzędy, pieśni, ich słowa i melodie – wszystko to 
miało dawać rozkosz estetyczną i przez to podnosić dusze ku 
Bogu. Sztuka ta była i jest na wskroś teologiczna. 

W interesującej nas estetyce, która łączy nowe i stare treści, 
nowe i stare formy zostały wykonane malowidła w kaplicy 
w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris 
Mater” w Warszawie na Młocinach (2009  2010)9. Jest to 
współczesna realizacja malarska, nawiązująca wprost do kano-
nicznych form malarstwa ikonowego. W centrum kaplicy 
umieszczona jest tzw. Korona Misteryjna, składająca się z iko-
ny Chrystusa Pantokratora i 14 innych ikon, przedstawiających 
wydarzenia z życia Jezusa i Maryi – od Zwiastowania aż po 
Wniebowstąpienie Jezusa i Zaśnięcie Matki Bożej. Wizerunkowi 

9 Czas powstania malowideł wyznaczają ramy: 4 sierpnia 2009 (uro-
czyste liturgiczne posłanie – błogosławieństwo udzielone przez abpa  
K. Nycza artystom w katedrze św. Jana w Warszawie) – 3 maja 2010 roku 
(poświęcenie kaplicy przez abpa K. Nycza z udziałem założycieli Drogi: 
Kiko Argüello, Carmen Hernandez oraz o. Mario Pezzi).
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Chrystusa Pantokratora towarzyszy cytat zapisany na stronicy 
otwartej księgi Ewangelii: „Kochajcie waszych nieprzyjaciół 
– niebawem przyjdę”. 

Korona Misteryjna w koncepcji Kiko opiera się na kanonie 
ikonograficznym Kościoła Wschodniego i ma aspirację być 
mostem łączącym sztukę Wschodu i zachodu – artysta w swo-
jej twórczości sięga bowiem także do malarstwa Picassa, 
Braque’a i Matisse’a. Malowidła zostały wykonane przez Wło-
chów, Hiszpanów i Chilijczyków – malarzy ikon, uznanych 
artystów, w niektórych przypadkach nawet wykładowców aka-
demii sztuk pięknych. Malarze ci otrzymali 4 sierpnia 2009 
roku specjalne posłanie – błogosławieństwo od ordynariusza 
warszawskiego, abpa Kazimierza Nycza. Podczas ceremonii 
błogosławieństwa metropolita warszawski, po odczytaniu spe-
cjalnej modlitwy, nałożył na każdego z klęczących przed nim 
malarzy ręce, prosząc dla nich o dar Ducha Świętego10.

Sztuka w wykonaniu Kiko niesie ze sobą głębokie przesła-
nie ewangelizacyjne; traktuje on tę sztukę na płaszczyźnie so-
teriologicznej, jako „czynność świętą”, nawiązując do tradycji 
prawosławnych ikonografów, którzy każdy dzień rozpoczynają 
wspólnie modlitwą jutrzni i eucharystią, a kończą nieszporami, 
zaś w piątki poszczą o chlebie i wodzie. Przed podjęciem ma-
lowania na drewnianej desce mnich bowiem rodzi ikonę w sa-
mym sobie poprzez modlitwę, milczenie i ascezę. Oczyszczo-
nym spojrzeniem i sercem może tworzyć obraz przemienionego 
świata. „Hermeneja” (podręcznik sztuki ikonowej) z Góry Atos 
zaleca mnichowi modlić się we łzach, aby Bóg przeniknął jego 
duszę i prosić kapłana, aby modlił się za niego i recytował 
hymn Przemienienia11. Malowanie ikon według kanonu jest – 

10 http://www.liturgia.pl/node/8863.
11 Dionizjusz z Furny, Hermeneja czyli objaśnienie sztuki malarskiej, 

przeł. I. Kania, red. M. Smorąg Różycka, Kraków 2003, s. 9.
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zdaniem Kiko – głoszeniem Ewangelii swoim życiem, kontem-
plowanie ikony Zbawiciela jest drogą zbawienia12.

Wymiar teologiczno-pastoralny 

We Wstępie do swojej książki pt. „Kościołowi w Polsce po-
wiedz… Refleksja teologiczno pastoralna” ks. prof. Edmund Ro-
bek trafnie zauważa, że Kościół: „Jest Bosko-ludzkim, żywym 
organizmem, który działa, ale też myśli i czuje. Kościół potrzebu-
je więc nieustannej kontroli tego, co ludzkie. Pomaga mu w tym 
też teologia pastoralna. Pastoraliści badają Kościół, starają się po-
stawić właściwą diagnozę jego aktualnego stanu i nieustannie po-
szukują najlepszych dla wspólnoty kościelnej sposobów i środ-
ków, które mają służyć wypełnianiu misji zbawczej”13. Sądzę, że 
w ramach tak zarysowanych badań i starań podejmowanych przez 
teologię pastoralną oraz zapotrzebowania na „dobrą robotę 
pastoralną”14 – jak w innym miejscu pisze ks. Robek – mieści się 
„nowa estetyka” opierająca się na tradycji malarstwa ikonowego 
nasyconej duchem nowej ewangelizacji, której soteriologiczny 
charakter definiuje Kiko Argüello. 

Ikony Korony Misteryjnej ewokują przestrzeń duchową 
i wpisują się w przestrzeń wizualną - obrazy, widzenie, wizual-
ność, reżim skopiczny. Pora więc zastanowić się nad ich miej-
scem w refleksji teologiczno-pastoralnej. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, obrazy, malowidła, rzeźby, fotografie i filmy nie są prostym 
odbiciem rzeczywistości, jednak dotykają życia w takim stop-
niu, w jakim składają się z elementów zaczerpniętych z natury 

12 http://www.liturgia.pl/node/8863.
13 E. Robek, Kościołowi w Polsce powiedz… Refleksja teologiczno pa-

storalna, Warszawa 2009, s. 19.
14 Tenże, Wprowadzenie, „Warszawskie Studia Pastoralne” 12/2010, s. 6.
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ludzkiej15. Ponadto dzieła te stanowią punkt odniesienia do bu-
dowy relacji człowieka do Boga; docierają do źródeł dynami-
zmu ludzkiego tak, że człowiek wyczuwa i odczytuje z nich 
kierunek, w jakim ludzkość powinna się rozwijać. Przestrzeń 
kultury wizualnej powinna być postrzegana w kategoriach teo-
logicznych, jako locus theologicus, oraz w kategoriach pozate-
ologicznych jako forma estetyzacji, pouczenia i przestrogi16. 
W takim wypadku obiekty kultury wizualnej powinny być roz-
patrywane jako nadzwyczaj pożyteczne środki postępu ducho-
wego i moralnego; naturalnie rozróżnienie między wartością 
artystyczną dzieła i szlachetnością dobra moralnego jest płynne, 
ale obie te wartości nie przeciwstawiają się sobie, lecz uzupeł-
niają się wzajemnie i wzmacniają17. Obrazy nabierają znaczenia 
duchowego w swoim wymiarze antropologiczno-teologicznym, 
zmierzając do wywołania bezpośredniego doświadczenia reli-
gijnego. Dzieła kultury wizualnej powinny być oceniane na 
podstawie ich znaczenia i wartości ludzkich, piękno bowiem 
samorzutnie przyciąga umysł. Pozwala to człowiekowi lepiej 
poznać siebie samego, co ma tak wielkie znaczenie nie tylko 
w dziedzinie sztuki, ale także w dziedzinie obyczajów i religii18.

Trzeba w związku z tym postawić sobie pytanie: Jak dziś 
formułować (przedstawiać, obrazować etc.) kerygmat, który 
jest ściśle związany z instytucją Kościoła, jak głosić Ewangelię, 

15 Por. Pius XII, Przemówienie do osób zajmujących się filmem we Wło-
szech, 21 VI 1955.

16 Pius XII, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Zjazdu 
w Rzymie poświęconego sprawom filmu, 28 X 1955.

17 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Instrukcja dusz-
pasterska Communio et progressio (nr 4, 57). Zob. http://www.kns.gower.
pl/stolica/communio.htm.

18 Por. Paweł VI, Przemówienie do ludzi teatru, kina, radia i telewizji 
oraz wszystkich innych pracujących w dziedzinie społecznego przekazu, 6 V 
1967.
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aby zwiastujący Królestwo Kościół stawał się w największym 
stopniu Kościołem uobecniającym, dającym ogląd, Królestwa 
Boga?19 Aby skutecznie głosić Królestwo, wprzód – jak trafnie 
zauważa Boris Bibrinskoy – trzeba mieć w sercu Kościół20. 
W Nowym Przymierzu Kościół winien być wspólnotą w drodze 
do Królestwa Niebieskiego. Problem studiów kulturowych im-
plementowany do refleksji pastoralnej można więc uznać też za 
rodzaj działania mającego na celu zażegnanie niepokojącego 
dysonansu zarysowanego przez Alfreda Loisy: „Jezus zwiasto-
wał Królestwo, a przyszedł Kościół”21. Chodzi zatem o to, żeby 
Kościół uobecniał w jak największym stopniu Królestwo Boże. 
Jeśli tak, to chrześcijańska kultura wizualna ma coś konkretnego 
do zaproponowania, bowiem obraz i sztuka nabierają znaczenia 
duchowego w swoim wymiarze antropologiczno-teologicznym, 
zmierzając do wywołania bezpośredniego doświadczenia religij-
nego. Obraz i służąca mu sztuka wpisują się tu doskonale w lo-
gikę obecności Boga w Kościele, tym samym stanowiąc rodzaj 
„anamnezy”, wspominania Jezusa Chrystusa głoszącego Króle-
stwo, które już przyszło. 

Podsumowanie

Kto ośmieli się zaprzeczyć, że telewizja i internet zmieniły 
obyczaje większości współczesnych społeczeństw korzystają-

19 Por. J 14, 7: „Rzekł do Niego Filip: Panie pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jesz-
cze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”.

20 B. Bobrinskoy, Życie liturgiczne, przeł. J. Dembska, Warszawa 2004, 
s. 14.

21 Jésus annonçait le royaume, et c’est L’Église qui est venue. Cyt. za  
M. Czajkowski, Wprowadzenie, w: Spotkania z Bogiem w Kościele, t. 2, J. 
Charytański i in., Warszawa 1991, s. 54.
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cych z ich usług, ba, zmieniły percepcję otaczającego świata? 
Musimy sobie zdawać sprawę, że sterowanie przepływem i od-
biorem obrazów sprowadza się dziś do mniej lub bardziej wy-
raźnego wpływania na życie religijne i duchowe widzów, może 
być w pewnych sytuacjach dla tego życia trucizną. Konfronta-
cja ze sztuką współczesną rzadko pozostawia nas obojętnymi. 
Ale również sztuka dawna, zwłaszcza w zachodniej redakcji, 
niesie wiele niebezpieczeństw, niosąc obrazy nieodpowiadają-
ce prawdom wiary z powodu ziemskiego naturalizmu, albo 
sentymentalizmu, infantylizmu, zmysłowości itp. Na szczęście 
sztuka chrześcijańska może dać alternatywę dla dominującej 
obecnie konsumpcyjnej kultury wizualnej. Zależy to jednak od 
wizji proponowanej przez artystę i od widza, który odtwarza 
obraz w swojej wewnętrznej wizji świata. 

Mówi się, że autentyczna sztuka sakralna jest nośnikiem 
prawd wiary. Znany zakonnik katolicki, Thomas Merton, napi-
sał, że w „obrazie sakralnym elementy materialne znajdują du-
chową harmonię, która została utracona, odkąd cały świat 
upadł z Adamem; to obrazy stały się, można by powiedzieć, 
środkiem przekazu Ducha Świętego, któremu pozwalają przy-
ciągać dusze poprzez ukrytą w nich moc duchową (…). Dzieło 
sztuki powinno być autentycznie duchowe, prawdziwie trady-
cyjne i żywe artystycznie (…). Bez tych fundamentalnych cech 
dzieło sztuki religijnej pozostaje duchowo martwe. Kontem-
plowanie i kochanie tego rodzaju dzieł sztuki ma opłakane 
skutki duchowe. Zupełnie tak samo, gdyby ktoś żywił się ze-
psutymi pokarmami”22. „Nowa estetyka” zaproponowana przez 
Kiko i urzeczywistniająca się w Koronie Misteryjnej w kaplicy 
seminarium „Redemptoris Mater” w Warszawie niesie wyraź-
ne znamię soteriologiczne i wydaje się realizować w pełni 
wskazania Mertona. Tym samym wpisuje się w postulat nowej 

22 Th. Merton, Questions disputées, Paris 1963, s. 252.
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ewangelizacji, jednocześnie czyniąc zadość postulatom współ-
czesnej kultury wizualnej.

Zakończenie

W każdej wspólnocie chrześcijańskiej najważniejszym 
miejscem wokół którego skupia się jej życie jest świątynia. 
W tradycji Kościoła wschodniego świątynia jest obrazem kos-
mosu i antycypacją Królestwa Niebieskiego. Dzięki wypraco-
wanym przed wiekami na Wschodzie modelom architektury 
i malarstwa takie pojmowanie świątyni współbrzmi z impera-
tywami współczesnej kultury wizualnej zorientowanej na wi-
dzenia i obraz. Obrazy sakralne (ikony) nabierają znaczenia 
duchowego w swoim wymiarze antropologiczno-teologicz-
nym, zmierzając do wywołania bezpośredniego doświadczenia 
religijnego. Szczególnym rodzajem obrazów są ikony, których 
malowanie jest głoszeniem Ewangelii swoim życiem. Jest to 
sztuka przesycona treścią symboliczną i poczuciem sacrum, łą-
czy to, co stare w tradycji chrześcijańskiej z tym, co nowe. Zre-
alizowana w kaplicy seminarium „Redemptoris Mater” w War-
szawie przez Kiko Argüello tzw. Korona Misteryjna – jest 
próbą stworzenia tzw. nowej estetyki i odpowiedzią na postulat 
nowej ewangelizacji.

SUMMARY

Life of every Christian community centres around one most 
important place being the church. In the tradition of Eastern 
Christianity, the church is the image of the universe and the an-
ticipation of the Kingdom of Heaven. Thanks to the models of 
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architecture and painting developed in the East ages ago, such 
understanding of the church building is in harmony with the im-
peratives of contemporary visual culture orientated towards see-
ing and the image. Sacred images (icons) acquire spiritual sig-
nificance in their anthropological and theological dimension, as 
they aim at generating direct religious experience. A special type 
of images are icons, the painting of which is the preaching of the 
Gospel with one’s own life. This art is laden with symbolic con-
tent and the sense of the sacred; it combines what is old in the 
Christian tradition with what is new. The ‘Mystery Crown’ real-
ised in the chapel of ‘Redemptoris Mater’ seminary in Warsaw 
by Kiko Argüello is an attempt to create a ‘new aesthetics’ and 
a response to the postulate of new evangelisation. 
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W sakramencie pokuty „dwie rzeczy przysługują wyłącz-
nie Bogu: chwała płynąca z przyjmowania wyznania i moc 
wyrażona w przebaczeniu. Jemu przeto powinniśmy wyzna-
wać nasze przewiny, od Niego powinniśmy oczekiwać prze-
baczenia. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy i tylko Jemu 
należy je wyznawać”.1 Te słowa bł. Izaaka pozwalają spojrzeć 
na pokutę poprzez pryzmat bezpośredniej relacji między czło-

* Ks. Przybyłowski Jan – prof. dr hab. Kierownik Katedry Teologii Pasto-
ralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 
czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych w UKSW w War-
szawie. Autor licznych artykułów dotyczących przede wszystkim problema-
tyki wychowania chrześcijańskiego, a także kilku książek o tematyce pasto-
ralnej.

1 Bł. Izaak, Kazanie 11, w: Liturgia Godzin, t. 4, s. 182-184 (Chrystus nie 
odpuszcza grzechów poza Kościołem). Benedykt XVI nauczał, że „wyznaniu 
grzechu – confessio peccati, aby użyć określenia św. Augustyna, winno za-
wsze towarzyszyć też confessio laudis – wyznanie chwały. Prosząc o przeba-
czenie zła popełnionego w przeszłości, powinniśmy również pamiętać o do-
bru, które spełniło się z pomocą łaski Bożej, która choć złożona w glinianych 
naczyniach, przynosiła błogosławione owoce”. Benedykt XVI, Przemówienie 
podczas spotkania z duchowieństwem, Warszawa 25 V 2006.

Ks. jaN przybyłowsKi *
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wiekiem i Bogiem. Najpierw jednak rozstrzygnąć należy 
problem grzechu.

Grzech

Z definicji grzechu wynika, że jest to wolne i świadome 
działanie człowieka niezgodne z prawem Bożym.2 Grzech jest 
zatem wystąpieniem przeciwko samemu Bogu, ale nie jest cał-
kowitym Jego odrzuceniem. Człowiek przez grzech omija pra-
wo Boże, kierując się własnym interesem, ale zachowuje łącz-
ność osobową z Bogiem. To jest warunek wyznania grzechów 
przed Bogiem. Zdolność wyznania grzechu, żal za popełnione 
zło, przyjęcie przebaczenia i podjęcie pokuty są możliwe przy 
zachowaniu podstawowej relacji osobowej człowieka z Bo-
giem I to jest dopiero właściwe określenie (nazwanie) istoty 
grzechu. Grzech jest pogwałceniem prawa Bożego, ale grzesz-
nik nadal pozostaje w osobowej relacji z Bogiem. 

Jednak w definicji grzechu nie może także zabraknąć odnie-
sienia do osoby ludzkiej – grzech jest działaniem człowieka 
przeciwko samemu sobie, ale nie jest autodestrukcją.3 Przez 
grzech człowiek ogranicza potencjał tego, co jest w nim bo-
skiego, ale też ogranicza swoje naturalne zdolności i spowalnia 
rozwój swojej natury ludzkiej. Grzech nie niszczy jednak toż-
samości bycia człowiekiem i nie pozbawia godności osobowej, 

2 Działanie oznacza myśl, słowo, uczynek i zaniedbanie (spowiedź po-
wszechna). Są to jednak tylko ogólne wskaźniki, gdyż działanie musi okre-
ślić indywidualnie sam człowiek. Działaniem jest bowiem stan emocjonal-
ny, uczucie, pragnienie, zagubienie. Można nawet uznać, że każdy 
czasownik i większość przymiotników mogą określać działanie człowieka.

3 Grzech jest „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga”, ale nie 
jest całkowitym odrzuceniem Boga i zerwaniem więzi z Nim. Św. Augu-
styn, De Civitate Dei, 14, 28.

Ks. jaN przybyłowsKi
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dlatego jest on zdolny do wyznania swoich win, żałowania za 
popełnione zło, przyjęcia przebaczenia i i czynienia pokuty. 

Normalny porządek życia duchowego zakłada rozwój natury, 
na której buduje łaska. Natura ludzka podlega jednak wszystkim 
prawom stworzenia. Przez skutki grzechu natura człowieka 
w ziemskim życiu zmienia się z powodu upływu czasu. Czło-
wiek się starzeje i jest to proces nieodwracalny. Niewydolność 
organizmu z powodu starzenia się jest uciążliwa, ale nie odbiera 
człowiekowi poczucia bycia sobą – tożsamości. Jest to dar (ła-
ska) niezbywalny: być tym, kim zostałem stworzony. Cudow-
ność (niezwyczajność) bycia człowiekiem oznacza: zachować 
na zawsze (na wieczność) swoją tożsamość. 

Powstaje jednak pytanie: co w wymiarze natury człowiek 
może zrobić sam z siebie dla siebie? Pierwsze, co przychodzi 
na myśl, to dbałość o swoje życie. Wymaga to troski o zdrowie, 
o dobre samopoczucie, a także oznacza zadbania o spełnienie 
podstawowych potrzeb. Jednak wskazówka, jaka znajduje się 
w Ewangelii, każe zmienić tę perspektywę troski o samego sie-
bie. Jezus podkreślał w swoim nauczaniu, że człowiek jest bo-
gactwem (wartością) nie przez to, co posiada, ale przez to, kim 
jest. Tu jest źródło błogosławieństwa ubogich. Tu również sy-
tuuje się wezwanie do otoczenia ich opieką.4 Ubóstwo nie jest 

4 „Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu 
ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęś-
ciej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na 
nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który 
zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowie-
ka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, 
mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: «Posłał 
Mnie, abym głosił Dobrą Nowinę ubogim». Także i my powinniśmy dzielić 
to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: troszczyć się o ubo-
gich, pocieszać ich i wspomagać. Chrystus chciał się narodzić ubogim, wy-
brał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece 
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jednak punktem wyjścia, ale dojścia.5 Bycie ubogim nie ozna-
cza zatem wyzbycia się wszystkiego, co się posiada (to jest je-
den z podstawowych warunków przyjęcia specjalnego powoła-
nia do życia konsekrowanego), ale jest celem, do którego 
człowiek w sposób naturalny zmierza. Tak jak świętość osiąga-
na w heroicznym męczeństwie, tak całkowite ubóstwo połą-
czone z pełnym poddaniem się woli Stwórcy jest czymś wyjąt-
kowym. Zazwyczaj świętość (heroizm cnót) zdobywa się 
mozolnie przez całe życie, a ubóstwo, nie zawsze zasłużone, 
jest stanem nieposiadania dóbr, który nie zagraża w znacznym 
stopniu codziennemu funkcjonowaniu.6 

zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się 
dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłu-
je ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje 
jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub po-
mocni. Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani 
przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się «rozumieć ubogich i po-
trzebujących» i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co 
Apostoł, gdy głosił: «Stałem się wszystkim dla wszystkich». Pełni współ-
czucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obdarzył 
nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak 
napełnione zachował”. Z pism św. Wincentego a Paulo, Epist. 2546, Cor-
respondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925, s. 7. 

5 „«Błogosławieni - rzecze - ubodzy w duchu, albowiem ich jest króle-
stwo niebieskie». Można byłoby zastanawiać się, o jakich ubogich mówił Je-
zus, gdyby mówiąc «błogosławieni ubodzy», nie zaznaczył, jak należy to ubó-
stwo rozumieć. Mogłoby się bowiem wydawać, iż do osiągnięcia królestwa 
niebios wystarczy ten niedostatek, którego wielu doznaje na skutek trwałej 
i ciężkiej konieczności. Mówiąc jednak: «Błogosławieni ubodzy w duchu», 
Pan wskazał, iż królestwo niebieskie ofiarowane będzie tym, których bardziej 
wyróżnia wewnętrzna pokora niż brak dóbr zewnętrznych”. Św. Leon Wielki, 
Kazanie 95, 1-2, w: Liturgia Godzin, t. 4, s. 154-155 (O błogosławieństwach).

6 Opieka, z pobudek ewangelicznych, nad ubogimi dotyczy tych ludzi, 
którzy znaleźli się w sytuacji po ludzku bez wyjścia. Dotarcie do nich wy-
maga poświęcenia, a pomoc im udzielana ma charakter służby.
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W ciągu ziemskiego życia, w sytuacji zwyczajnej, człowiek 
stara się zabezpieczyć wszystkie swoje potrzeby, także mate-
rialne. W sytuacjach niezwyczajnych, gdy człowiek nie jest 
w stanie zaspokoić swoich potrzeb, zagraża mu ubóstwo, także 
materialne. Dążenie do zmiany tej trudnej sytuacji nie oznacza 
jedynie zwiększenia stanu posiadania, gdyż priorytetem po-
winno być zachowanie godności bycia człowiekiem, co wiąże 
się z uszanowaniem podstawowych wartości ludzkich. Pomija-
jąc sytuacje nadzwyczajne, codzienna egzystencja wymaga od 
człowieka nieustannego wysiłku w ochronie tego, co posiada 
i dążenia do zdobycia większej samoświadomości bycia osobą. 
I to właśnie grzech stanowi w osiąganiu tych celów poważną 
przeszkodę. Przede wszystkim człowiek w sposób ciągły od-
czuwa pokusę zdobywania dóbr materialnych w stopniu nie-
przystającym do potrzeb, co prowadzi do zachłanności. Grze-
chem nie jest posiadanie dóbr, ale może prowadzić do niego 
nieumiarkowane bogacenie się. Grzech również sprawia, że 
człowiekowi towarzyszy lęk przed bliższym poznawaniem sie-
bie. Skutkuje to tym, że zmieniają się priorytety w codziennej 
egzystencji – większa uwaga jest przywiązana do ochrony sta-
nu posiadania niż do osiągania samoświadomości osobowej. 
Człowiek może natomiast sam z siebie utrzymać właściwą hie-
rarchię celów: najpierw rozwój osobowy, a potem ochrona 
dóbr. W taki sposób człowiek rozwija swoją naturę, na której 
buduje łaska. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że czło-
wiek utrzyma podstawową relację z Bogiem i będzie chronił 
własną tożsamość. Do tego potrzebne mu jest wyznanie grze-
chów, żal za popełnione zło, przyjęcie przebaczenia i restytu-
cja. Jest to wymiar naturalny życia człowieka, w którym spiri-
tus movens jest łaska.

Drugi wymiar grzechu dotyczy właśnie łaski. Św. Augustyn, 
wyjaśniając czym jest łaska, wskazywał najpierw na ułomności 
życia człowieka. Człowiek mimo wysiłków i starań, nie prowadzi 
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życia tak świętego, aby Bóg mógł je umiłować i powiedzieć: 
Zstąpmy, przyjdźmy z pomocą ludziom, albowiem postępują 
godnie. W rzeczywistości nie podobało się Bogu nasze życie. 
Nie miał upodobania w tym, co czyniliśmy. Podobało Mu się 
jedynie to, co sam w nas uczynił. Dlatego wszystko, co czyni-
my, odrzuci, ocali zaś to, co sam uczynił.7

Łaska jest darem nowego życia od Boga dla człowieka. Ten 
dar ma podstawową cechę – jest nieprzewidywalny, a to może 
dla człowieka oznaczać: nieprzydatny, niedostosowany, uciąż-
liwy. Jest to negatywna strona nieprzewidywalności. Istnieje 
też pozytywna strona nieprzewidywalności łaski: niezasłużone 
bogactwo (skarb), spełnienie wszystkich potrzeb i najskryt-
szych oczekiwań, radość bycia obdarowanym. 

Łaska, jak każdy dar, jest ukierunkowana na konkretnego 
człowieka. Nie oznacza to jednak, że łaska wpasowuje się 
w naturę, albo że wypełnia jej braki. Łaska wnosi w życie czło-
wieka miłość do Boga, który jest dla niego wszystkim: życiem, 
światłem, zbawieniem, pokarmem, napojem. Łaska nic nie do-
daje naturze, ale „rani” ją miłością do Boga, aby każdy czło-
wiek mógł z całą szczerością powiedzieć: „Wskaż mi, kogo 
umiłowała moja dusza”, bo zraniona jest miłością. 8

Człowiek obdarowany łaską, z powodu skażenia skutkami 
grzechu pierworodnego jego ludzkiej natury, nie potrafi jed-
nak dostrzec wielkości daru. Już jednak samo przyjęcie łaski 
jest uszanowaniem darczyńcy. Donatorem jest Bóg. Tylko On 
zna prawdziwą wartość łaski, natomiast człowiek otrzymuje 
dar jako zachętę i realną pomoc do wzrostu duchowego. Łaska 
skierowana do człowieka i przyjęta przez niego, staje się nową 

7 Św. Augustyn, Kazanie 23 A, 1-4, w: Liturgia Godzin, s. 392 (tom 
dodatkowy).

8 Św. Kolumban, Nauka 13, w: Liturgia Godzin, t. 4, s. 128 (O Chrystu-
sie, źródle życia, 2-3).
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rzeczywistością w jego życiu, gdyż stanowi źródło, z które-
go wywodzi się mądrość, życie i światło. Bóg - Prawda jest 
źródłem mądrości, Dawca życia jest źródłem życia, Stwórca 
światła jest źródłem światłości. Dlatego człowiek, przyjmując 
łaskę, powinien szukać poza światem widzialnym źródła praw-
dy, światła i życia wiecznego.9 Jedyną przeszkodą, którą trzeba 
nieustannie usuwać, aby dążyć do tego celu, jest grzech i jego 
skutki. 

Łaska, mając cechę „daru w nadmiarze”, zawsze jest owoc-
na, ale jednocześnie wnosi w życie człowieka nową wartość – 
człowiek obdarowany staje się niezobowiązująco dłużnikiem 
wobec Boga. Brak wdzięczności nie może być w tej sytuacji 
winą człowieka. Jednak istnieje także niezobowiązujący dla 
człowieka sposób odwdzięczenia się Donatorowi – oddać sa-
mego siebie Bogu jako dar. Człowiek, należąc do Boga, pozo-
staje nadal odpowiedzialny za swoje życie i rozwój swojej oso-
by. Przynależność do Boga gwarantuje poznanie Jego woli. Tu 
kryje się też jedna z najważniejszych zasad życia ludzkiego: 
wszystkie potrzeby człowieka mogą być spełnione tylko 
w zgodności z wolą Bożą. Można tę prawdę przyjąć wiarą 
i z pełnym poddaniem się Bogu realizować swoje powołanie. 
Jest to jednak wbrew pozorom droga nadzwyczajna (konstytu-
tywna świętość). Ta świętość przemienia człowieka poprzez 
bogactwo łaski, ale też przez heroizm w jego działaniach. 

Natomiast w zwyczajnej sytuacji człowiek „sprawdza” wolę 
Bożą, często ryzykując, popełniając błędy, czyniąc przy okazji 
zło, po prostu grzeszy. Jest to związane z konkretnymi stratami, 
jakie ponosi człowiek przez swój grzech. Ta sytuacja nie zamy-
ka jednak człowiekowi drogi do świętości. Ta zwyczajna droga 
do świętości naznaczona jest przypadłościami grzechowymi, 
dlatego można ją nazwać drogą podrzędną świętości (świętość 

9 Tamże.
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akcydentalna). Ta świętość przemienia człowieka poprzez bo-
gactwo łaski, ale nie wpływa bezpośrednio na życie człowieka. 
Rzeczywistość doczesna może bowiem przekraczać wymiary 
moralnej interpretacji i otwiera się wtedy możliwość ekspery-
mentalnego (doświadczalnego) zdobywania mądrości ziemskiej 
przez ludzi świeckich, co również stanowi wymiar spełniania 
się niezmiennej woli Bożej.10 W wymiarze eksperymentalnym 
mądrości ziemskiej każdy popełniony błąd niesie ze sobą nowe 
doświadczenie i staje się dla człowieka nauczką. W konsekwen-
cji oznacza to, że na drodze świętości akcydentalnej ekspery-
menty „nieudane” są tak samo ważną częścią tego procesu, jak 
doświadczenia, które się powiodły. Wierni świeccy, żyjący 
w świecie, jeśli nawet nie potrafią w sposób pozytywny odpo-
wiadać na łaskę Ducha Świętego i poddać się „kierownictwu 
duchem ewangelicznym”,11 to przecież weryfikują w swoim co-
dziennym życiu prawdę Bożą, pobierając codzienne, często 
trudne lekcje mądrości w szkole zwanej życiem. Ich życiowe 
działania (myśl, słowo, uczynek) można oceniać moralnie, czy-
li oddzielać dobro od zła, ale codzienność niesie ze sobą rów-
nież bolesne doświadczenia egzystencjalne, w których pojawia 
się nie tylko świadome i dobrowolne przekroczenie Bożych 
przykazań (grzech), ale również zwykła ludzka słabość, która 
może sprawić, iż człowiek się zagubi (zbłądzi) na swojej drodze 
życia.12 W takich sytuacjach chrześcijanin ma prawo modlić się 
słowami z Brewiarza: „Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą, 

10 „Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie 
sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się 
ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły chwa-
le Stworzyciela i Odkupiciela” (II Sobór Watykański, Konstytucja dogma-
tyczna o Kościele Lumen Gentium, 31). 

11 Tamże.
12 Zob. na ten temat. J Przybyłowski, Mądrość, wolność i łaska w for-

macji wiernych świeckich, „Studia Włocławskie” 8(2005), s. 139-155.
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nad naszym grzechem i naszą słabością, która nie zawsze jest 
buntem przed Tobą, lecz tylko nędzą człowieczą. Przecież my 
wszyscy najszczerzej pragniemy pójść za wezwaniem Nowiny 
Twej łaski; miej miłosierdzie więc, Boże, nad nami i okaż litość 
zbłąkanym” (Hymn Nieszporów z piątku II Tygodnia).13 Należy 
jednak mocno podkreślić, że na pierwszej i drugiej drodze do 
świętości człowiek jest narażony na popełnianie grzechów i po-
trzebuje łaski sakramentalnego pojednania i pokuty.

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób człowiek może 
wprowadzić grzech w sferę łaski? Zanim zostanie udzielona 
odpowiedź trzeba rozważyć jeszcze jeden aspekt grzechu, 
z którym wiąże się pokusa uczynienia z łaski „należnego daru”. 
W takiej sytuacji człowiek, przyjmując łaskę, stara się uczynić 
z niej swoją własność. Jednak dar, umieszczony w ramach 
ludzkich możliwości, nie przynosi duchowych owoców – łaska 
staje się bezużyteczna dla celu, jakiemu powinna służyć. Ła-
ska, aby mogła pozostać darem, nie może służyć człowiekowi 
do spełnienia jego potrzeb, czy osiągania własnych celów. 
Dzięki łasce, człowiek, w każdej sytuacji, może poznać wolę 
Bożą i podjąć wolne i świadome decyzje o jej spełnieniu 

13 W ciekawy sposób uzasadnia 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 nawrócenia, wytyczając 
zarazem jego krzywą. Krzywa ta może wznosić się, ale i opadać aż do zdrady 
włącznie. Skoro jednak żadne niepowodzenie nie jest nieuleczalne, nigdy też 
pojedynczy błąd ochrzczonego nie narusza prawdy Chrystusa. Ukazuje jedy-
nie (tymczasowe)  ograniczenia procesu nawrócenia. Błąd wiąże się z życiem 
chrześcijańskim równie nieuchronnie jaki grzech, nie bardziej jednak od tego 
ostatniego. Ochrzczony podlega błędowi, skoro nawraca w sobie samym 
cząstkę rzeczywistości. Nie powinni go ganić za to ci, którzy - dobrowolnie 
lub nie - nie mają takiego samego odniesienia do rzeczywistości. Albowiem 
rzeczywistość, przygodność zawiera w sobie błąd. J.-L. Marion, Godność 
człowieka świeckiego, „Communio” 1(1981)6, s. 102.
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w swoim życiu. Poznanie własnego grzechu wymaga zatem 
głębokiego wejrzenia w sumienie, aby odkryć myśli, słowa, 
uczynki i zaniedbania, które są niezgodne z wolą Bożą. W tym 
ujawnia się też indywidualny charakter prawa Bożego wobec 
każdego człowieka. Prawo Boże jest dla wszystkich jednako-
we. Jednak to wola Boża indywidualizuje wymogi Prawa Bo-
żego w stosunku do każdego człowieka.14 Jeśli więc grzech 
traktuje się jako skutek niewypełniania woli Bożej w życiu co-
dziennym, to sfera łaski, w której dokonuje się sakramentalne 
wyznanie grzechów, żal i pokuta, określa najpierw samego 
człowieka. Można powiedzieć, że sakrament pokuty, mając 
moc miłości miłosiernej Boga, jest wezwaniem konkretnego 
człowieka do kontynuowania indywidualnej relacji z Bogiem. 
W każdym człowieku jest coś, co należy tylko do Boga i tego 
nie można zniszczyć. Dlatego grzech nie pozbawia człowieka 
łączności z Bogiem. Grzech nie zrywa łączności z Bogiem 

14 Grzech jako „nieposłuszeństwo” oznacza przekroczenie owej grani-
cy, która dla woli i wolności człowieka jako istoty stworzonej pozostaje 
nieprzekraczalna. Bóg-Stwórca jest bowiem jedynym i ostatecznym źród-
łem ładu moralnego w świecie przez siebie stworzonym. Człowiek nie 
może sam z siebie stanowić o tym, co jest dobre i złe - nie może: „znać 
dobra i zła, tak jak Bóg”. W świecie stworzonym Bóg pozostaje pierwszym 
i suwerennym źródłem stanowienia o dobru i złu poprzez wewnętrzną 
prawdę bytu, będąca odbiciem Słowa, które jest współistotnym i odwiecz-
nym Synem Ojca. Stworzony na obraz Boga człowiek zastaje przez Ducha 
Prawdy obdarowany sumieniem, ażeby obraz wiernie odzwierciedlał swój 
Pierwowzór, który jest zarazem Mądrością i Prawem odwiecznym, źródłem 
ładu w człowieku i w świecie. „Nieposłuszeństwo” jako wymiar pierworod-
ny grzechu człowieka oznacza odepchnięcie tego źródła, aby samemu sta-
wać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre 
i złe. Duch, który „przenika głębokości Boże”, On - który równocześnie jest 
światłem dla sumienia człowieka i źródłem ładu moralnego - zna najgłębiej 
ten wymiar grzechu, jaki wpisuje się w tajemnice ludzkiego początku. Jan 
Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem 13 V 2011, 36. 
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również dlatego, że sakrament pokuty nie mógłby takiej zerwa-
nej więzi naprawić. Należy jednak przyjąć i tę prawdę, że wol-
ność człowieka, jakkolwiek nie w pełni autonomiczna, pozwa-
la na całkowite odrzucenie Boga. Nie chodzi tu o jednorazowy 
akt, ale o świadome niszczenie ludzkiej natury, stworzonej na 
obraz i podobieństwo Boże.15 Odrzucenie Boga pociąga za 
sobą dewastację natury, której łaska nie odbuduje. W tej sytua-
cji tylko interwencja Boga może wszystko zmienić i nie można 
Boga w takiej interwencji ograniczyć.

Sakrament Pokuty i Pojednania

W zwyczajnej sytuacji grzech wnosi w życie człowieka bardzo 
groźne ograniczenia. Droga wyzwolenia z grzechu wiedzie przez 

15 „Wedle świadectwa początku, jakie odczytujemy w całym Piśmie 
Świętym i tradycji, znajdując pierwszy jego (i zarazem najpełniejszy) zapis 
w Księdze Rodzaju, grzech w swoim pierworodnym kształcie jest rozumiany 
jako «nieposłuszeństwo», które oznacza wprost i bezpośrednio przekroczenie 
zakazu Boga (por. Rdz 2, 16 n.). Równocześnie jednak, w świetle całego kon-
tekstu staje się jawne, ż korzenie tego nieposłuszeństwa sięgają głęboko 
w całą sytuację ontyczną człowieka. Powołany do istnienia człowiek - męż-
czyzna i niewiasta - jest stworzeniem. «Obraz Boga», polegający na rozum-
ności i wolności, mówi o wielkości i godności podmiotu ludzkiego, który jest 
osoba. Równocześnie ten Osobowy podmiot jest zawsze tylko stworzeniem; 
w swoim istnieniu i istocie zależy od Stwórcy. Według Księgi Rodzaju „«drze-
wo poznania dobra i zła» miało wyrażać i stale przypominać człowiekowi 
«granice» nieprzekraczalną dla istoty stworzonej. W tym znaczeniu należy 
rozumieć zakaz Boga: Stwórca zabrania mężczyźnie i niewieście spożywać 
owoców z drzewa poznania dobra i zła. Słowa namowy, czyli pokusy, sfor-
mułowanej w tekście biblijnym, nakłaniają do złamania tego zakazu — czyli 
do przekroczenia tej «granicy»: „Gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą 
się wam oczy i tak jak bóg («jako bogowie») będziecie znali dobro i zło» (Rdz 
3, 5)”. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem 13 V 2011, 36.
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Sakrament Pokuty i Pojednania. Jeśli człowiek ma pokutować za 
grzechy, to nie może działać w oparciu o prawa ludzkie, gdyż po-
kuta domaga się wejścia w bezpośrednią relację grzesznika z Bo-
giem. Jeśli zatem pojawiają się takie opinie, że człowiek mógłby 
odpokutować grzechy bez tej relacji, to podważa się zarówno zna-
czenie grzechu, jak również pojednania i pokuty. W tym kontek-
ście nie można zgodzić się z takim twierdzeniem, że bardziej od-
powiednim dla człowieka jest wyznawanie grzechu w swoim 
sercu, w głębi sumienia, bez sakramentalnego pośrednictwa ka-
płana. Bóg musi doznać chwały w akcie wyznawania grzechów, 
a jest to możliwe tylko w sakramentalnej spowiedzi. 

Oddanie chwały Bogu nie może odbywać się jednak kosz-
tem godności człowieka. Wyznanie grzechów nie poniży czło-
wieka, jeśli czyni to przed Bogiem, którego chwałę odnajduje 
w drugim człowieku. Oddać chwałę Bogu przez wyznanie grze-
chów oznacza zatem pochylenie się przed człowiekiem, w któ-
rym Bóg objawia swoją chwałę. Natomiast kapłan, spowiednik, 
musi mieć świadomość, że dotyka zranionego serca człowieka, 
a jednocześnie jest świadkiem tajemnicy spotkania człowieka 
z Bogiem. Grzesznik przychodzi do Boga, aby opłakać swoje 
straty spowodowane grzechem i jego skutkami, a kapłan, w spo-
sób widzialny, przekazuje mu wolę Boga – twoje grzechy są ci 
odpuszczone. To, co jest istotą sakramentu, dokonuje się zatem 
w relacji grzesznik-Bóg, a źródłem łaski przebaczenia grze-
chów jest ofiara Chrystusa. To Jego Krew obmywa go w sakra-
mencie pokuty i pojednania. Grzesznik, po otrzymaniu 
przebaczenia, zostaje ubogacony łaską dziecięctwa Bożego.

W Sakramencie Pokuty i Pojednania należy jednak odróżnić 
objawienie chwały od uobecnienia Boga. Jedynym Człowie-
kiem, który uobecniał Boga był Jezus Chrystus. Natomiast 
każdy człowiek może tylko odzwierciedlić chwałę Boga. Czło-
wiek jest świątynią, w której chwała Boga się urzeczywistnia, 
jest przybytkiem chwały Boga, ołtarzem, na którym objawia 
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się chwała Boga. Dopiero kiedy człowiek wchodzi w relację 
interpersonalną z drugim człowiekiem razem tworzą wspólno-
tę, w której może uobecnić się Bóg. Wspólnota, łącząc osoby, 
tworzy przestrzeń nadprzyrodzoną, w której obecny jest Bóg. 
Jeśli człowiek modli się w swoim sercu, Bóg objawia się po-
przez swoją chwałę. Jeśli jednak człowiek modli się we wspól-
nocie, Bóg staje się obecny między jej członkami. 

Można zatem wyraźnie odróżnić objawienie chwały Boga od 
urzeczywistnienia Jego Osoby. Wskazanie i nazwanie grzechów 
przed samym sobą, w swoim sumieniu, nie pozwala człowiekowi 
doświadczyć obecności Boga i zamyka grzesznika na wspólnotę. 
Oskarżanie się z grzechów przed samym sobą czyni z człowieka 
ofiarę, ale nie umożliwia spotkania z Bogiem, który przebacza 
grzechy. Tymczasem to nie człowiek odpuszcza grzechy, ale tyl-
ko sam Bóg. To nie ofiara człowieka odpuszcza grzechy, ale Ofia-
ra Chrystusa przynosi zgładzenie grzechów. Bł. Izaak nauczał, że 
Jezus „wszystko to, co znalazł obcego w Oblubienicy, usunął 
przybiwszy do krzyża. Poniósł nieprawości na drzewo krzyża 
i przez drzewo krzyża unicestwił je. To, co należało do natury 
Oblubienicy i było jej własnością, przyjął i wziął na siebie. To, co 
było Boże i należało do Niego, podarował. Co pochodziło od sza-
tana, unicestwił, co należało do natury ludzkiej, przyjął, co zaś 
było Boskie, ofiarował, aby wszystko, co należy do Oblubieńca, 
należało i do Oblubienicy. Dlatego Ten, który grzechu nie popeł-
nił, w którego ustach nigdy nie było podstępu, może mówić: 
«Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby», aby dzieląc słabości 
Oblubienicy, dzielić także błaganie, aby wszystko było wspólne 
dla Oblubieńca i Oblubienicy. Stąd zaszczyt przyjmowania spo-
wiedzi i moc udzielania przebaczenia; dlatego też należy powie-
dzieć: «Idź, ukaż się kapłanom»”.16

16 Bł. Izaak, Kazanie 11, w: Liturgia Godzin, t. 4, s. 182-184 (Chrystus 
nie odpuszcza grzechów poza Kościołem).
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Kościół zatem bez Chrystusa nie może niczego odpuścić, 
a Chrystus bez Kościoła nie chce niczego odpuścić. Kościół 
może udzielić przebaczenia tylko temu, kto się nawraca, czyli 
temu, kogo Chrystus dotknął swą łaską. „Co Bóg złączył, czło-
wiek niech nie rozłącza. Tajemnica to wielka, a ja mówię w od-
niesieniu do Chrystusa i Kościoła”. Nie chciej zatem oddzielać 
Głowy od Ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś 
Chrystus nie istnieje bez Kościoła ani cały Kościół bez Chry-
stusa. Chrystus w całej swej pełni to Głowa i Ciało, dlatego 
powiada: „Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowiecze-
go, który jest w niebie”. Jedynie ten Człowiek odpuszcza grze-
chy.17

Sakrament Pokuty i Pojednania jest spotkaniem z Chrystu-
sem – Przyjacielem. Według św. Teresy człowiek powinien ot-
worzyć się na wielkie łaski, które Bóg przekazuje za pośredni-
ctwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa. „Czegóż 
więcej moglibyśmy pragnąć, niż mieć u boku tak wiernego 
przyjaciela, który nie opuści nas w trudnościach i utrapieniach, 
jak to zwykli czynić ziemscy przyjaciele. Szczęśliwy ten, kto 
miłuje prawdziwie i szczerze oraz kto jest z Nim zawsze. (…) 
Jeśli zechce zaliczyć nas do grona swych najściślejszych przy-
jaciół, chętnie przyjmijmy tę łaskę. Ilekroć myślimy o Chrystu-
sie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił 
nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam 
okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej 
miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż sta-
rajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób 
zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę 
i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się ła-
twe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele”. 18

17 Tamże.
18 Św. Teresa od Jezusa, Opusc. De libro vitae, cap. 22, 6-7. 14.
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Dopiero w takiej perspektywie Sakrament Pokuty i Pojedna-
nia jawi się jako jedna z uprzywilejowanych dróg pedagogiki 
osobowej. W Sakramencie spowiedzi „Dobry Pasterz, poprzez 
oblicze i głos kapłana, zbliża się do każdego, aby rozpocząć 
z nim dialog polegający na wysłuchaniu, udzieleniu rady, ducho-
wego wsparcia i przebaczenia. Miłość Boża potrafi skupić się na 
każdym człowieku, bez umniejszania pozostałym. Kto dostępuje 
sakramentalnego przebaczenia, musi poczuć ciepło tej osobistej 
troski. Musi doświadczać intensywności ojcowskiego objęcia, 
z jakim przyjmuje syna marnotrawnego: «rzucił mu się na szyję 
i ucałował go» (Łk 15, 20). Musi usłyszeć ten ciepły, przyjaciel-
ski głos, który dochodzi do celnika Zacheusza, wzywając go po 
imieniu do rozpoczęcia nowego życia (por. Łk 19, 5)”.19

SUMMARY

The article describes the phenomenon of sin. By coming out 
of the speaker thinks that only God can forgive sin. Describing 
the various dimensions of sin, grace is emphasized the role that 
new life is a gift from God to man.

19 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 17 III 2002, 9.

boSkA i ludzkA tAJemniCA SPowiedzi



216216

UDZIAŁ KOŚCIOŁA W POLITYCE
The Church’s contribution to politics

W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Paweł II po-
stulował, żeby Kościół ożywiał duchem chrześcijańskim do-
czesną rzeczywistość, służąc osobie i społeczeństwu. Przede 
wszystkim „świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, 
czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej 
i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu 
dobra wspólnego. Ich pilnym i odpowiedzialnym zadaniem jest 
dawanie świadectwa wartościom ludzkim i ewangelicznym”.1 

* Ks. Edmund Robek SAC, pallotyn, doktor habilitowany nauk teologicz-Ks. Edmund Robek SAC, pallotyn, doktor habilitowany nauk teologicz-
nych w zakresie pastoralnej, profesor UKSW, kierownik Katedry Organizacji 
Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczą-
cy w Polskim Stowarzyszeniu Pastoralistów przewodniczący redakcji „War-
szawskich Studiów Pastoralnych” (kwartalnik Sekcji Teologii Pastoralnej na 
UKSW pismo punktowane 6 p.). Uczestnik i organizator wielu konferencji, 
sympozjum naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ma 
w swoim dorobku 14 książek, kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularno-
-naukowych i popularnych. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi za szczególną troskę o ludzi ubogich i bezdomnych, odznaką za zasługi 
dla Miasta Stołecznego Warszawy. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i odznaką Pro Memoria.

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici 30 XII 1988, 
42 (dalej ChL).
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Te słowa wskazują na ważność zaangażowania w politykę człon-
ków Kościoła katolickiego. 

W kontekście polskich uwarunkowań każde zaangażowanie 
katolików w politykę jest często pojmowane jako zawłaszcza-
nie państwa przez religię i podważanie neutralności światopo-
glądowej ustroju demokratycznego. Polityka to jednak nic in-
nego jak zaangażowanie gospodarcze, społeczne i prawodawcze 
obywateli, wszystkich obywateli, także katolików.2

 Warto więc przyjrzeć się niektórym kategoriom zaangażo-
wania politycznego członków Kościoła w kontekście szeroko 
rozumianej nauki społecznej Kościoła.

Zaangażowanie polityczne wyraźnie ukierunkowuje nastawie-
nie dzisiejszego człowieka na takie wartości, jak: „produkcyj-
ność”, „fachowość”, „skuteczność”, „sukces zawodowy i ekono-
miczny”. Aktywność gospodarcza, społeczna i prawodawcza 
człowieka, zmieniając jego priorytety życia na co dzień, może 
jednak pośrednio utrudniać mu dostęp do świata transcendentne-
go. Zwrócili na to uwagę Ojcowie soborowi: „Także dzisiejsza 
cywilizacja nie tyle sama z siebie, ile raczej dlatego, że zbytnio 
uwikłana jest w sprawy ziemskie, może często utrudniać dostęp 
do Boga”.3 Bóg staje się jakby niewidoczny i niedotykalny.4  

2 „Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod ha-
słami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu sze-
rzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to bo-
leśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines 
życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz 
największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój 
i muszą dawać wiele do myślenia”. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy 
św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów 22 V 1995.

3 II Sobór Watykański, Konstytucja o Kościele w świecie współczes-
nym Gaudium et spes, 19 (dalej skrót KDK).

4 Jeżeli nawet Bóg jest, to i tak nic pewnego nie można o nim orzekać 
(tzw. infidelitas negativa).
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Skutkiem tego jest oddzielenie wiary od codziennego życia. Pro-
wadzi to w efekcie do niepewności na płaszczyźnie kulturalnej, 
antropologicznej, etycznej i duchowej.5 Wielu ludzi, odcinających 
się od chrześcijaństwa sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, 
niepewni, pozbawieni nadziei. Najbardziej niepokojące jest jed-
nak to, że stan ducha wielu chrześcijan jest podobny.6 Objawia się 
to utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towa-
rzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność reli-
gijna, wywołująca u wielu współczesnych ludzi wrażenie, że żyją 
bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwoni-
li dziedzictwo pozostawione im przez historię.7

5 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Eccelsia in Europa 28 VI 2003, 3 
(dalej skrót: EE).

6 EE 7. Miejsce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło 
niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne; szerzą się różne formy ag-
nostycyzmu i praktycznego ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia 
rozdźwięku między wiarą a życiem; wielu uległo duchowi immanenty-
stycznego humanizmu, który osłabił ich wiarę, prowadząc niestety często 
do jej całkowitego porzucenia; jesteśmy świadkami swego rodzaju sekula-
rystycznej interpretacji wiary chrześcijańskiej, która powoduje jej erozję 
i z którą wiąże się głęboki kryzys sumienia i praktyki moralności chrześci-
jańskiej. Wielkie wartości, które w znacznej mierze były inspiracją dla kul-
tury europejskiej, zostały oddzielone od Ewangelii, przez co utraciły swą 
najgłębszą duszę, zostawiając miejsce dla licznych wypaczeń (EE 47). Obok 
licznych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religij-
ność niejasna i niejednokrotnie błędna. Jej przejawy są często ogólnikowe 
i powierzchowne, a czasem wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. 
Obserwuje się takie zjawiska, jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm re-
ligijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nad-
zwyczajnych, które prowadzą do podejmowania wyborów prowadzących 
na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szuka-
nie doświadczeń pseudoreligijnych (EE 68). 

7 EE 7. W ciągu wieków bowiem Kościół związał się bardzo ściśle 
z naszym kontynentem, a duchowe oblicze Europy kształtowało się dzięki 
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Myślenie współczesnych Polaków jest również zarażone 
ogólnoświatowymi, a przede wszystkim europejskimi wpływa-
mi poprawności politycznej. W praktyce oznacza to kierowa-
nie się w życiu codziennym kategoriami ekonomicznymi, sta-
wienie na to, co uchwytne i naturalne, oraz uznanie za 
nadrzędny cel osiągnięcie sukcesu. Efektem takiej postawy jest 
podważanie prawd głoszonych przez Kościół, także w dziedzi-
nie gospodarczo-społeczno-prawodawczej.

Współcześni Polacy są świadkami poważnego kryzysu go-
spodarczego, który dotyka coraz więcej państw, mimo tworzenia 
organizacji gospodarczych, powstawania potężnych korporacji 
handlowych, koncernów przemysłowych (globalizacja). W pro-
cesach globalizacji poszczególne państwa widziały dla siebie 
gwarancję wielowymiarowego sukcesu przede wszystkim eko-
nomicznego, handlowego, produkcyjnego, czy militarnego. 
Okazało się jednak, że ekonomia bez poszanowania elementar-
nych zasad etycznych prowadzi do kryzysu gospodarczego, 
a nawet może wywołać katastrofę ekonomiczną o skali świato-
wej.8

Te przemiany stają się kluczowe i dla Polski, która po wej-
ściu do Unii Europejskiej uczestniczy w pełni we wszystkich 
działaniach Unii. W obliczu obecnego kryzysu toczy się żywa 
dyskusja na temat polityki prowadzonej przez polski rząd pod 
dyktando międzynarodowych organizacji. W ogniu sporów 

wysiłkowi misjonarzy, świadectwu świętych i męczenników oraz wytrwałej 
pracy mnichów, zakonników i duszpasterzy (EE 25). 

8 „(…) prawdziwa wolność wymaga ładu. Ale o jaki ład tutaj chodzi? 
Chodzi przede wszystkim o ład moralny, ład w sferze wartości, ład prawdy 
i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej 
panuje chaos i zamęt - wolność umiera, człowiek z wolnego staje się nie-
wolnikiem — niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości”. 
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie Mię-
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław 1 VI 1997.
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wysuwane są argumenty za i przeciw, szuka się odpowiedzi na 
trudne nieraz pytania: Czy przystąpienie Polski do Unii nie za-
graża suwerenności Rzeczypospolitej? Czy nie grozi utratą 
tożsamości narodowej Polaków (wyrzeczenie się polskiej kul-
tury, tradycji, zwyczajów)? Czy nie wprowadza ograniczeń 
w prowadzeniu polityki zagranicznej, rozwoju ekonomicznym 
i społeczno-kulturowym, a przede wszystkim w prawodaw-
stwie polskim?

W postawach niektórych współczesnych polityków polskich 
można zauważyć tendencje kosmopolityczne, których skutkiem 
jest rozmycie tożsamości narodowej. Pomocą w zrozumieniu 
tych tendencji może być wprowadzone przez Ericha Fromma 
pojęcie osobowości merkantylnej. Człowiek o osobowości mer-
kantylnej traktuje siebie jako towar, który trzeba dobrze sprze-
dać. Stąd zabiega przede wszystkim o to, kierować się „modą”, 
uważnie śledzi opinie „rynku światopoglądowego”, aby na bie-
żąco wiedzieć, na jakiego typu osobowość jest zapotrzebowanie. 
Wiedzę o tym czerpie z informacji medialnych i powszechnie 
funkcjonującej opinii publicznej. W tej sytuacji człowiek nie 
mierzy swojej wartości obiektywnymi kryteriami, ale tym, jak 
odbierają go inni, a tym samym traci tożsamość i przestaje w ja-
kimś sensie być sobą. W tej sytuacji nie powinno dziwić zaist-
nienie podwójnej czy rozmytej tożsamości, bo pojawiło się za-
potrzebowanie na ludzi nowoczesnych, którzy mówią o sobie: 
„Jesteśmy Europejczykami”, wstydząc się niewygodnego okre-
ślenia: „Jestem Polakiem, jestem patriotą; jestem katolikiem, je-
stem człowiekiem sumienia”. 

Pewną szansą na pozytywną ocenę postaw osób angażują-
cych się w życie publiczne jest rozróżnienie osoby i zachowań 
zewnętrznych, co umożliwia ocenianie czynów a nie człowie-
ka. Możliwe jest bowiem istnienie podwójnej tożsamości osób 
publicznych: wewnętrznej – prawdziwej i zewnętrznej – dekla-
rowanej. Oznacza to, że np. ktoś myśli, czuje, dokonuje  
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wewnętrznych wyborów jak uczciwy człowiek kierujący się 
sumieniem, ale na zewnątrz deklaruje się jako kosmopolita czy 
Europejczyk. Oczywiście jest to postawa naganna, gdyż zagra-
ża zaparciem się lub wręcz utratą tożsamości religijnej, moral-
nej, a także narodowej. Jednak taka postawa osób publicznych 
rokuje jeszcze nadzieję, że można oczekiwać od nich działań 
zgodnych z sumieniem. 

O wiele gorszym zjawiskiem w życiu publicznym jest jed-
nak taka postawa, gdy brak tożsamości może być nawet trakto-
wany jako zaleta oraz takie podejście do tożsamości, że im 
mniej jest ona określona, tym lepiej dla jej posiadacza. Owa 
nieokreślona tożsamość ma służyć sukcesom życiowym jedno-
stki, którym to sukcesom sprzyjają takie cechy, jak: możliwość 
szybkich zmian zainteresowań oraz ich elastyczność, łatwość 
przystosowywania się do nowych sytuacji, zdolność szybkiego 
uczenia się rzeczy nowych i zapominania tego, co wychodzi już 
z użycia. Ta postawa nie służy dobru wspólnemu, nie zapewnia 
stabilności układów społecznych i politycznych, a nawet gospo-
darczych. Brak stabilności w fundamentalnej postawie społecz-
nej oznacza chwiejność światopoglądową, sytuacjonizm moral-
ny, populizm kulturowy, skłonność do korumpowania życia 
społecznego, politycznego i gospodarczego. 

Ocena działań podejmowanych przez członków Kościoła 
w ramach pełnienia służby publicznej domaga się rozróżnienia 
dwóch pojęć: tożsamości narodowej i miłości ojczyzny. Tych 
pojęć, mimo że są sobie bliskie, nie da się utożsamić. Miłość 
ojczyzny jest pojęciem szerszym. Obejmuje nie tylko tożsamość 
narodową z jej konsekwencjami (troska o dobro narodu, goto-
wość pracy dla ojczyzny, szacunek dla tradycji i historii i chęć jej 
poznawania), ale też pozytywne odniesienie do innych narodów 
(otwartość na innych, akceptacja,  gotowość współpracy). W kon-
tekście miłości ojczyzny można postawić ważne pytanie: Czy 
współcześni katolicy, którzy podejmują na różnych szczeblach 
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odpowiedzialność za życie społeczno-gospodarcze i prawodaw-
cze, są do tego przygotowani - przez rodzinę, szkołę, Kościół 
lokalny? Czy wykazują pogłębioną znajomość Katolickiej Nau-
ki Społecznej, przejawiającą się w konkretnych decyzjach co-
dziennego życia? Hipotetycznie trzeba założyć, że ani Kościół, 
jako instytucja, ani rodzina katolicka nie przygotowują swoich 
członków do pełnienia służby publicznej, do tego stopnia, że na-
wet ci, którzy się jej podejmują, czynią to w sposób nieprofesjo-
nalny. Pytanie o wizję chrześcijańskiego polityka ma istotne zna-
czenie, gdyż odpowiedź na nie świadczyć powinna o rzetelnej 
samoocenie i wskazaniu kierunku potrzebnych zmian w ich for-
macji i przygotowaniu do pełnienia misji politycznej. W tym kon-
tekście ludzie kierujący się wartościami ewangelicznymi,9 mają 
do spełnienia istotną rolę w tworzeniu trwałych podstaw, na któ-
rych można budować życie społeczne bardziej ludzkie i bardziej 
pokojowe, nacechowane szacunkiem dla wszystkich i dla każde-
go z osobna.10

Światło nadziei

Jan Paweł II uważał, że Europa potrzebuje nowego rozma-
chu własnej historii, dlatego musi „uznać i odzyskać z twórczą 

9 Jan Paweł II używa pojęcia „wartości ewangeliczne” wyraźnie wska-
zując na Ewangelię, jako ich źródło. Wartości chrześcijańskie znalazły się 
w nazwach i na „sztandarach” niektórych partii politycznych. Bardzo często 
do wartości chrześcijańskich odwołują się również politycy europejscy 
(także polscy), różnie jednak rozumiejąc ich znaczenie. Wartości ewange-
liczne mają jednoznaczny sens i nie można ich dowolnie interpretować, ani 
wykorzystywać do „moralizowania”. Służą one bowiem rozwojowi ducho-
wemu człowieka, stanowiąc jednocześnie wykładnik dla podstawowych 
praw człowieka.

10 EE 21. 
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wiernością te podstawowe wartości, w których zdobycie  
chrześcijaństwo wniosło decydujący wkład, a które można 
streścić jako głoszenie transcendentnej godności osoby ludz-
kiej, wartości rozumu, wolności, demokracji, państwa prawa 
i rozdziału między polityką a religią”.11

W tym duchu Paul M. Zulehner, w artykule zatytułowanym: 
Teologia pastoralna wobec sytuacji Kościoła w Europie, jeden 
z punktów swojego wystąpienia poświęcił poszukiwaniu szer-
szych horyzontów. Powołując się na niemieckiego badacza 
trendów społecznych Matthiasa Horxa, stwierdził, że od poło-
wy lat dziewięćdziesiątych w sekularyzowanych kulturach, 
obecnych szczególnie w wielkich miastach europejskich, pojawił 
się ogólny trend powtórnego uduchowienia.12 Ujmując lapidar-
nie: z sekularyzacji wyrasta duchowość. Ta nadchodząca du-
chowość rozumiana jest przez jednych jako kryzys współczes-
ności. Inni natomiast uważają, że wynurza się ona z zagłuszanej 
przez długi czas głębi człowieka. Po dziesięcioleciach postu od 
Boga rozwija się nowy głód Boga. Interdyscyplinarne badania 
religii pozwalają rozpoznać wymiar współczesnych duchowych 
poszukiwań.13 Symbolami tego wymiaru są: wędrówki do głębi 
„ja”, wyprawy w nowe, szersze przestrzenie, uzdrowienie, 
wspólnota, niezłomność, oczarowanie, tęsknota za innym 
światem.14

Kościół dostrzega te pozytywne symptomy przemian 
w świecie, ale jednocześnie jest świadomy, w jak trudnej sytu-
acji są współcześni chrześcijanie i jak wiele niebezpieczeństw 

11 EE 109.
12 M. Horx, Megatrends der späten neunziger Jahre, Düsseldorf 1995.
13 Por. A. Martin, Sehnsucht - der Anfang vor allem. Dimensionen zeit- 

genössischer Spiritualität, Ostfildern 2005.
14 P. M. Zulehner, Teologia pastoralna wobec sytuacji Kościoła w Eu-

ropie, w: Sytuacja Kościoła w Zjednoczonej Europie, red. E. Robek, War-
szawa 2005, s. 86-87.
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im zagraża. W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan 
Paweł II zwraca uwagę na ludzkie obawy związane z trwająca 
obecnie globalizacją, jeśli pójdzie ona za logiką, która spycha 
najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi.15 
W tym kontekście stawiane są wyzwania dla Europy. Słowo 
„Europa” powinno oznaczać „otwartość”. Domaga się tego 
sama jej historia, pomimo przeciwnych doświadczeń i znaków, 
których nie brakowało. W tym kontekście Papież odwołał się 
do listu do kard. Miloslava Vlka: „Europa naprawdę nie jest 
terytorium zamkniętym ani izolowanym, gdyż kształtowała się 
przez kontakty z zamorskimi ludami, kulturami i cywilizacjami”.16 
Z tych historycznych doświadczeń wynika zadanie dla Europy, 
która powinna być kontynentem otwartym i gościnnym, wypra-
cowując nadal w ramach aktualnej globalizacji formy współpra-
cy nie tylko gospodarczej, ale również społecznej i kulturalnej. 
„Ponadto Europa musi być stroną czynną w promowaniu i urze-
czywistnianiu globalizacji w solidarności. Tej ostatniej, jako jej 
warunek, musi towarzyszyć swego rodzaju globalizacja solidar-
ności wraz ze związanymi z nią wartościami: równości, spra-
wiedliwości i wolności, oraz mocne przekonanie, że rynek do-
maga się, by poprzez odpowiednią kontrolę ze strony sił 
społecznych i państwa było zagwarantowane zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb całego społeczeństwa”.17

Otwartość, gościnność, solidarność, równość, sprawiedli-
wość, wolność – to tylko niektóre punkty styczne Kościoła ze 
światem. Można ogólnie stwierdzić, że Kościół, wypełniając 
swoją misję zbawczą w świecie, jest z nim w wielorakich 
związkach. I dlatego świadomość Kościoła musi łączyć się 

15 EE 8. 
16 Jan Paweł II, List do kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady 

Konferencji Episkopatów Europy (16 X 2000), „L’Osservatore Roma-
no”1(2001), s. 46. 

17 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus 1 V 1991, 4. 
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z jego wszechstronną otwartością, aby wszyscy mogli w nim 
znajdować owe „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8). 
Taka otwartość, organicznie połączona ze świadomością włas-
nej istoty, z pewnością własnej prawdy stanowi o apostolskim, 
czyli posłanniczym dynamizmie Kościoła. Właśnie w imię 
tego dynamizmu, Kościół, wyznając i głosząc bez żadnego 
uszczerbku prawdę otrzymaną od Chrystusa, pozostaje równo-
cześnie „w dialogu”, który Paweł VI w swojej Encyklice Eccle-
siam suam nazwał „dialogiem zbawienia”, rozróżniając precy-
zyjnie poszczególne kręgi, w ramach których winien być 
prowadzony.18

Kościół w dialogicznej relacji ze światem

Nawiązując relacje ze społecznością ludzką, nie dyskrymi-
nując nikogo w dialogu z różnymi kulturami, Kościół zbliża je 
do siebie nawzajem i pomaga im przyjąć autentyczne wartości 
innych.19 Z tym związane jest posłannictwo zbawcze Kościoła, 
dokonujące się w świecie, a członkowie Kościoła, spełniając 
swoje powołanie, muszą korzystać z dóbr stworzonych, które 
wprost konieczne są do rozwoju osobowego człowieka.20 Jest 
to jednak bardzo delikatny problem. Jezus nie zabronił swoim 
Apostołom przyjmowania dóbr koniecznych dla ich ziemskiej 
egzystencji.21 Jest więc rzeczą właściwą, że hierarchowie  

18 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 4 III 1979, 4.
19 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa 14 IX 1995, 

139.
20 II Sobór Watykański, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów 

w Kościele Christus Dominus, 17.
21 Co więcej, potwierdził ich prawo w tym zakresie, mówiąc o podej-

mowanej przez nich misji: „Jedzcie i pijcie, co mają: bo zasługuje robotnik 
na swoją zapłatę” (por. Łk 10, 7; Mt 10, 10). Św. Paweł przypomina Koryn-
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posiadają dobra doczesne i używają ich „w tych celach, do któ-
rych według nauki Chrystusa Pana i postanowień Kościoła go-
dzi się je przeznaczać”.22 Wskazania Soboru Watykańskiego II 
w tym względzie są bardzo konkretne.23

Na ten delikatny problem zwrócił już uwagę Paweł VI. Po 
zwięzłym omówieniu wzniosłości i konieczności ducha ubó-
stwa, które jest charakterystyczną cechą Ewangelii Chrystuso-
wej, Papież zaznaczył, że nie zwalnia to chrześcijan od obo-
wiązku właściwego doceniania wagi spraw gospodarczych 
i godziwego korzystaniu z nich. Czynnik gospodarczy rozwinął 
się ogromnie w czasach współczesnych i na nim opiera się po-
stęp cywilizacji, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy ludzkie i spo-
łeczne. Papież naucza dalej, że dzięki tej wewnętrznej wolności 
zrodzonej z dążenia do ewangelicznego ubóstwa, chrześcijanie 
stają się wrażliwi i bardziej zdolni zrozumieć wydarzenia ludz-
kie, powiązane ze sprawami gospodarczymi. Są różne sytuacje, 
w których chrześcijanie manifestują swoje powiązania z rzeczy-
wistością ziemską: czy to gdy mają wydać właściwy i często 
surowy sąd o bogactwach i wygodnym życiu, czy też gdy nale-
ży bezzwłocznie i szczodrze przyjść z pomocą potrzebującym, 
czy wreszcie gdy należy dążyć do tego, by bogactwa nie stały 
się przyczyną sporów między ludźmi, żądzy i pychy, lecz by 
zgodnie z zasadami sprawiedliwości i równości służyły pożyt-
kowi powszechnemu i dlatego właśnie były rozdzielane z więk-
szą przezornością. Wyznawcy Ewangelii są zdolni wydać roz-
tropny sąd o wszystkim, co dotyczy tych dóbr zewnętrznych, 

tianom, że „Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewan-
gelię” (1 Kor 9, 14). On też poleca z naciskiem: „Ten, kto pobiera naukę 
wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza” (Ga 6, 
6).

22 II Sobór Watykański, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyte-
rorum ordinis, 17.

23 Jan Paweł II, Katecheza Prezbiter a dobra doczesne 21 VII 1993, 3.
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koniecznych do życia doczesnego, które jednak należy mniej 
cenić niż dobra duchowe i wieczne, i szlachetnie nieść w tym 
względzie pomoc. Najpierw bowiem nauka, technika, a zwłasz-
cza praca budzą jak najbardziej ludzkie zainteresowania, a owoc 
z nich zebrany, czyli chleb, zarówno ten, który jest przeznaczo-
ny na stół jak i na ołtarz, należy uważać za święty. Nauka spo-
łeczna Kościoła jest tego rodzaju, że nie pozostawia w tym 
względzie żadnej wątpliwości.24

Doceniając znaczenie dóbr ziemskich, trzeba jednak wyraź-
nie rozdzielić kompetencje sług Kościoła od celów, jakie przy-
świecają społeczności ludzkiej. Kościół jest najpierw wspólno-
tą zbawczą, a to oznacza, że nie można go traktować jedynie 
jako ludzkiej społeczności. Wszystkie działania, których celem 
jest niesienie materialnej pomocy ludziom potrzebującym na-
leży oczywiście podejmować w sposób właściwy chrześcijań-
stwu: przede wszystkim powinni się włączyć w nie wierni 
świeccy, realizując właściwe sobie powołanie, ale nie ulegając 
nigdy pokusie sprowadzenia chrześcijańskiej wspólnoty wy-
łącznie do roli instytucji socjalnej. W szczególności relacje ze 
społecznością świecką powinny zawsze kształtować się w spo-
sób respektujący jej autonomię i kompetencje, zgodnie z zale-
ceniami nauki społecznej Kościoła.25

24 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam 6 VIII 1964, 55.
25 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte 6 I 2001, 52. 

Nauka społeczna Kościoła spełnia inspirującą rolę budowaniu porządku 
społecznego. „Dzięki proponowanemu zbiorowi zasad nauka ta przyczynia 
się do stworzenia trwałych podstaw życia społecznego na miarę człowie-
ka, w sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności. Ukierunkowana 
na obronę i promocję godności osoby, będąc podstawą nie tylko życia go-
spodarczego i politycznego, ale również sprawiedliwości społecznej i poko-
ju, okazuje się ona zdolna podtrzymywać filary nośne przyszłości  konty-
nentu. W tej nauce znajdują się odniesienia pozwalające bronić struktury 
moralnej wolności, tak by zachować europejskie społeczeństwo i kulturę 
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Solidarność Kościoła ze społecznością ludzką oznacza, że 
„należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Króle-
stwa Chrystusowego”, ale „dla Królestwa Bożego nie jest obo-
jętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego 
urządzenia społeczności ludzkiej”.26 Dlatego Kościół jest prze-
konany, że oczekiwanie na ostateczny powrót Chrystusa „ni-
gdy nie może być dla człowieka usprawiedliwieniem postawy 
obojętności wobec konkretnych sytuacji osobistych, życia spo-
łecznego, narodowego i międzynarodowego”,27 ponieważ 
ziemska rzeczywistość kształtuje warunki pielgrzymowania 
człowieka ku wieczności.28

Na ziemi Kościół jest obecny jako rodzina dzieci Bożych, 
ustanowiony i zorganizowany jako społeczność.29 Z tego po-
wodu uczestniczy w ludzkich sprawach w duchu solidarności 
z całą ludzkością. Jak przypomina Sobór, Kościół „kroczy ra-
zem z całą ludzkością i doświadcza tego samego losu ziem-
skiego co świat”.30 Oznacza to, że wspólnota Chrystusowa od-
czuwa w swym ciele próby i trudności narodów, rodzin 
i poszczególnych jednostek, uczestnicząc w uciążliwej wę-
drówce ludzkości po drogach historii. Omawiając relacje Koś-
cioła ze światem, Sobór Watykański II wychodzi właśnie od 
tego współuczestnictwa Kościoła w „radości i nadziei, smutku 

zarówno od totalitarnej utopii «sprawiedliwości bez wolności», jak też od 
utopii «wolności bez prawdy», której towarzyszy fałszywe pojęcie «tole-
rancji», a obie są dla ludzkości zwiastunem błędów i okropności, cze-
go smutne świadectwo daje najnowsza historia Europy” (EE 98).

26 KDK 39.
27 Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis 30 XII 1987, 38.
28 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa 14 IX 1995, 139.
29 II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen 

Gentium, 8
30 KDK 40.
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i trwodze ludzi”.31 Nowa, powszechna znajomość rzeczywistej 
sytuacji świata spowodowała, że dziś zwłaszcza to współ-
uczestnictwo stało się szczególnie intensywne i głębokie.32

W centrum misji zbawczej Kościoła realizowanej w świecie 
jest człowiek, nie tylko chrześcijanin, ale każdy człowiek, któ-
ry jest przez Chrystusa powołany do współuczestnictwa w zba-
wieniu. W trosce o skuteczność chrześcijańskiego świadectwa, 
zwłaszcza w tych delikatnych i kontrowersyjnych dziedzinach, 
trzeba wykonać wielki wysiłek, aby należycie uzasadnić stano-
wisko Kościoła, podkreślając zwłaszcza, że nie próbuje on na-
rzucić ludziom poszukującym wiary, zagubionym na drodze 
moralnej, a przede wszystkim zdeklarowanym osobom niewie-
rzącym poglądów wynikających z wiary. Kościół bowiem 
w relacji do świata interpretuje i chroni wartości zakorzenione 
w samej naturze istoty ludzkiej. Ten wymiar bycia Kościoła 
w świecie w szczególnie delikatny sposób objawia się w prak-
tyce miłosierdzia, która może stać się w konsekwencji także 
służbą kulturze, polityce, gospodarce i rodzinie, aby wszędzie 
były przestrzegane podstawowe zasady, od których zależy los 
człowieka i przyszłość cywilizacji.33

Kościół ukierunkowuje i pobudza wszelką działalność ludz-
ką34 i nakłania chrześcijan, by we wszystkich dziedzinach nie 
szczędzili wysiłków dla dobra społeczeństwa. Naśladowanie 
Chrystusa, to nie tylko rozwój duchowy na drodze świętości, 
ale przede wszystkim zachowywanie przykazania miłości bliź-
niego i konkretne działania podejmowane zgodnie z nakazem 
Jezusa, aby dobrze wykorzystywać swoje talenty (por. Mt 25, 
14-30). Wykonując swoją misje zbawczą, Kościół zachęca 

31 KDK 1.
32 Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach 

ze światem 21 VI 1995, 2.
33 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte 6 I 2001, 51.
34 KDK 43.
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wszystkich członków wspólnoty Chrystusowej, aby uczestni-
czyli w przedsięwzięciach podejmowanych przez społeczność 
ludzką na polu nauki i techniki oraz by wypełniali swoje zada-
nia w dziedzinie działalności doczesnej,35 przyczyniając się do 
rozwoju kultury, urzeczywistniania sprawiedliwości i osiągnię-
cia prawdziwego pokoju.36

Dialog Kościoła ze światem jest powiązany ze wzajemną 
wymianą dobra. W praktyce oznacza to, że w swoich kontak-
tach ze światem Kościół nie tylko ofiaruje, ale także otrzymuje 
pomoc i wsparcie od osób, grup i społeczeństw. Sobór mówi 
o tym otwarcie: „Podobnie jak w interesie świata leży uznawa-
nie Kościoła jako społecznej rzeczywistości historii i jej zaczy-
nu, tak też i Kościół wie, ile sam otrzymał od historii i ewolucji 
rodzaju ludzkiego”.37 Dokonuje się w ten sposób „żywe obco-
wanie Kościoła z różnymi kulturami” narodów (KDK 44).38 
Głęboko świadomy, jak wiele otrzymuje od świata, Kościół 
jest mu za to wdzięczny, nie zapominając jednak o swym po-
wołaniu misyjnym i o tym, że tylko on zdolny jest ofiarować 
ludzkości największy i najcenniejszy dar, jaki może ona otrzymać: 

35 KDK 43.
36 Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach 

ze światem 21 VI 1995, 4. Kościół, przez swoją działalność pomaga lu-
dziom w należytym kształtowaniu całego porządku doczesnego oraz 
w skierowaniu go przez Chrystusa do Boga (II Sobór Watykański, Dekret 
o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 7). W ten sposób Koś-
ciół staje się sługą ludzi, a świeccy „uczestniczą w misji służenia człowie-
kowi i społeczeństwu” (ChL 36).

37 KDK 44.
38 Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach 

ze światem 21 VI 1995, 5. „Zwłaszcza Kościół misyjny, realizujący swoje 
zadanie ewangelizacji, zawsze odwołuje się do języków, pojęć i kultur róż-
nych narodów i od pierwszych wieków znajdował w mądrości filozofów 
owe semina Verbi, które stanowią prawdziwe przygotowanie do bezpośred-
niego głoszenia Ewangelii”. Tamże.
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życie Boże w Chrystusie, za sprawą łaski Ducha Świętego, 
prowadzącego ją do Ojca. Działalność zbawcza Kościoła, rea-
lizowana w świecie, musie mieć zatem ducha misyjnego. Jego 
istota polega na ty, że Kościół idzie do świata i pragnie mu to-
warzyszyć w komunii życia.39

Działalność polityczna prowadzona w duchu nauczania spo-
łecznego Kościoła to zadanie dla każdego chrześcijanina, któ-
rego źródłem jest królewska posługa : im bardziej jest on po-
słuszny nowemu prawu Ducha Świętego, tym bardziej wzrasta 
w wolności, do której jest powołany poprzez posługę prawdy, 
miłości i sprawiedliwości.40 Każdy chrześcijanin daje świade-
ctwo, że nie można zacieśniać się do zakresu potrzeb tylko ma-
terialnych. Nie można mierzyć postępu wartościami samej 
ekonomii. Wymiar duchowy ludzkiej istoty musi znaleźć się na 
właściwym miejscu. Człowiek jest sobą poprzez dojrzałość 
swego ducha, swego sumienia, swego stosunku do Boga i do 
bliźnich. Nie będzie lepszym światem i lepszym porządkiem 
życia społecznego taki porządek, który tym wartościom ludz-
kiego ducha nie daje pierwszeństwa. Chrześcijanie, zwłaszcza 
młodzi, którzy chcą zmian prowadzących do lepszego i spra-
wiedliwszego społeczeństwa, powinni głośno wyrażać sprze-
ciw wobec wszelkiej krzywdy, dyskryminacji, gwałtu, kaźni 
zadawanych ludziom. W dziele tworzenia ładu moralnego trze-
ba zapewnić pierwszeństwo temu, co stanowi siłę ludzkiego 
ducha: sprawiedliwości, miłości, przyjaźni.41

Jan Paweł II zachęca, aby Europejczycy, ożywiani pewnoś-
cią wiary, włączali się w budowanie miasta godnego człowie-
ka. Chociaż nie jest możliwe zbudowanie w historii doskonałego 

39 Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach 
ze światem 21 VI 1995, 5.

40 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor 6 VIII 1993, 107.
41 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży (nie wygłoszone) Kraków 

8 VI 1979.
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porządku społecznego, wiemy jednak, że każdemu szczeremu 
wysiłkowi, podejmowanemu w budowie lepszego świata, to-
warzyszy Boże błogosławieństwo, i że wszelkie ziarno spra-
wiedliwości i miłości zasiane w czasie obecnym kwitnie 
w wieczności.42

SUMMARY

The article describes the phenomenon of Catholics involved 
in politics. Author has focused especially on the situation in 
Poland. Idea of   the article is the word of dialogue in which the 
Church and the world, the fruit should be a mutual exchange of 
goods. Speaking about the political activities of the author 
shows that the spirit of the social sciences is a task for every 
Christian.

42 EE 97 
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Wstęp

W 1986 roku Episkopat Polski wydał dokument, na podsta-
wie którego zaczęto tworzyć parafialne zespoły chary tatywne. 
Początkowo przejęły one odbiór i dzielenie darów wciąż napły-
wających z zagranicy. Z upływem czasu zaczęły podej mować 
różnego rodzaju działania pomocowe. Zespoły charytatywne po-
wstawały w coraz większej liczbie wspólnot parafialnych, choć 
kształtowało się to różnie w poszczegól nych regionach Polski1.

* Urodzony 18 stycznia 1962 r. we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji Wroc-
ławskiej (święcenia kapłańskie – 21.05.1988 r.). Doktor nauk teologicznych (te-
ologia pastoralna).Pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu ds. UTW i dyrektor tych studiów przy Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wrocławiu. Proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Jel-
czu – Laskowicach. Adres: ul. Oławska 265. 55-220 Jelcz – Laskowice. Telefon: 
(71) 318-81-03 / 664083529 Adres poczty elektronicznej: heszel@wp.pl

1 Bp J. Jezierski – Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP, Wska-
zania Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski dla Parafialnych Zespołów 
Caritas, w: www.szczecin.caritas.pl
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Rok 1989 był przełomowy w odradzaniu się działalności 
społecznej Kościoła. Usta wa z 17 maja 1989 r. zezwoliła na 
utwo rzenie Caritas Polskiej i diecezjalnych. Od tego momentu 
zaczęło się reaktywowanie dawnych struktur charytatywnej 
organiza cji kościelnej. Kolejno odradzały się one we wszyst-
kich diecezjach. 10 października 1990 roku powołano Caritas 
Polską będącą organem koordynującym wspólne działania 
charytatywne obejmujące swoim zasięgiem cały kraj lub po-
moc udzielaną poza jego granicami. Zamieszanie wywołane po 
roku 1950 przez władze komunistyczne sprawi ło, że Caritas 
nigdy nie odzyskała kształtu sprzed jej likwidacji. W jej orga-
nizacyjne ramy nie powróciły już zgromadzenia zakonne, nie-
przerwanie zajmujące się dobroczyn nością także pod komuni-
stycznymi rząda mi. Nie obejmuje ona także stowarzyszeń 
katolickich. Reaktywowana Caritas tylko szczątkowo odzyska-
ła swoją tożsamość z minionych lat. W rzeczywistości diece-
zjalne Caritas tworzone były od pod staw, a i fundamenty, na 
których powsta wały, zostały mocno nadwątlone. Mimo to suk-
cesywnie rozszerzają one zakres swoich działań i wzbogacają 
formy pomocy2. Ta działalność na szczeblu diecezjalnym nie 
byłaby możliwa bez pomocy parafialnych zespołów Caritas.

1. Co to jest Parafialny Zespół Caritas (PZC)?

Parafialny Zespół Caritas to grupa osób, która pod przewod-
nictwem księ dza proboszcza prowadzi w sposób planowy i sy-
stematyczny dzieła miłosier dzia w parafii. Należą do niej 
członkowie czynni i wspierający (w niektórych diecezjach tak-
że sympatycy).

2 Kartka z historii Caritas, w: www.sandomierz.caritas.pl
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parafialNe zespoły caritas – idea tworzeNia i forMy działaNia

Członkowie parafialnych ośrodków Caritas to przede 
wszystkim wolontariusze, którzy bezinteresownie poświęcają 
swój czas by pomagać innym. Są też takie osoby, które nie 
mają możliwości, by ofiarować swój czas, ale systematycznie 
wspie rają działania PZC poprzez wsparcie finansowe. Tak więc 
członków Parafialnych Zespołów Caritas możemy podzielić 
na: czynnych nazywanych w niektórych diecezjach „zwyczaj-
nymi” (angażują się oni na stałe w pracę wolontariacką, uczest-
niczą w spotkaniach organi zacyjnych i formacyjnych, troszczą 
się o funkcjonowanie zespołu i stanowią „rdzeń” PZC) i wspie-
rających (którzy pomagają systematycznie PZC na przy kład 
finansowo lub logistycznie)3. Są też, tak zwani sympatycy - 
osoby, które okazjonalnie, w miarę swoich możliwości, ale 
i potrzeby służą, tym co mają; może być to np. właściciel sa-
mochodu dostawczego, który w sytuacji, gdy po trzeba prze-
wieźć żywność - służy swoim czasem i samochodem. Należy 
zaznaczyć, że role członka czynnego i wspierającego mogą się 
uzu pełniać i nie trzeba stwarzać sztywnych podziałów. Nic nie 
stoi na przeszko dzie, aby osoba, która czynnie angażuje się 
w działania PZC została również członkiem wspierającym (je-
żeli się do tego zobowiąże). I odwrotnie, osoba wspierająca 
PZC w każdej chwili może zaangażować się w działanie. 
Członkowie zespołu pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobu-
dek chrześ cijańskiej miłości bliźniego. Nie wyklucza się jed-
nak możliwości etatowego zatrudnienia osób, które dla speł-
nienia zleconego im przez proboszcza zada nia charytatywnego 
muszą poświęcić całkowicie swój czas (np. pielęgniarka domo-
wa chorych, pracownica ochronki dziecięcej itp.). Wtedy go-
dziwe wy nagrodzenie można im zapewnić z funduszów chary-
tatywnych. Osoby, które angażują się w działalność Parafialnych 
Zespołów Caritas to przede wszystkim dojrzali katolicy, którzy 

3 Statut PZC Archidiecezji Wrocławskiej, § 11, pkt 1, 
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chcą i pomagają innym. Wśród członków PZC są osoby, które 
zakończyły kariery zawodowe - emeryci - lu dzie, którzy posia-
dają ogromne doświadczenie, czas i chęć poświęcenia go in-
nym; osoby aktywne zawodowo oraz młodzież - bardzo często 
byli człon kowie Szkolnych Kół Caritas.

2. Powołanie, zakres działalności i cele Parafialnych 
Zespołów Caritas

Parafialny Zespół Caritas powołuje do istnienia kościelna 
osoba prawna, najczęściej jest to parafia, w imieniu której wy-
stępuje proboszcz lub diecezjal na Caritas, w imieniu której pa-
rafialny zespół powołuje jej dyrektor.

Parafialny ośrodek Caritas korzysta w swojej działalności 
z osobowości prawnej parafii przy któ rej został powołany. Ob-
szarem działania parafialnego ośrodka Caritas jest teren parafii, 
a za zgodą dyrektora diecezjalnej Caritas parafialny ośrodek 
może działać poza obszarem parafii4.

Zakres działalności parafialnych ośrodków Caritas określa 
statut lub inny dokument zasadniczy, którego wzór opracowuje 
diecezjalna Caritas. W nim szczegółowo zostaje opisana struk-
tura, sposób powoływania do istnienia, władze oraz zada nia, 
jakich się podejmuje we wspólnocie parafialnej.

Zasadniczym celem parafialnych ośrodków Caritas jest for-
macja własna, wspólnoty parafialnej i wszystkich wiernych do 
wrażliwości wobec potrzebujących, budzenie du cha miłosier-
dzia wobec bliźniego, a także bezpośrednie niesienie pomocy 
materialnej i duchowej osobom mieszkającym zwłaszcza na 
terenie parafii. Poza tym, parafialne ośrodki Caritas są dosko-
nałym polem aktywizacji duszpasterskiej członków Kościoła 

4 Bp J. Jezierski, Wskazania Komisji Charytatywnej KEP …, dz. cyt.
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lokalnego. Jest to sposób zaangażowania świeckich w życie 
Kościoła. Nie wolno jednak zapominać, że wszelkie działania 
wynikają ze wspólnoty Kościoła. I nie są one wyrazem naszej 
osobistej działalności a Kościoła. Dzięki temu uzyskujemy do-
datkowy aspekt wspólnototwórczy posługi ubogim.

Parafialne ośrodki Caritas działające przede wszystkim we 
wspólnocie parafialnej nie stano wią grupy osób zamkniętych 
na inne społeczności. Działają one w jedności z Kościołem lo-
kalnym, w którym odpowiedzialność za całokształt posługi 
charytatywnej spoczywa na biskupie diecezjalnym. Biskup po-
wołuje do ist nienia organizmy, które w jego imieniu będą rea-
lizowały zadania charytatyw ne. On też ma prawo określać ich 
zakres działania, kompetencje, promować inicjatywy charyta-
tywne oraz nadzorować ich działalność.

Zespół jest zakorzeniony we wspólnocie parafialnej. W niej 
odpowiedzial ność za kierowanie dziełami miłosierdzia spo-
czywa na proboszczu. Dlatego jest rzeczą wskazaną, aby ze-
społowi charytatywnemu przewodniczył sam proboszcz, jeśli 
zaś z przyczyn obiektywnych nie byłoby to możliwe, kapłan 
lub osoba przez niego upoważniona5.

3. Potrzeba współpracy

Przede wszystkim troską liderów parafialnych ośrodków 
Caritas winno być nawiązanie współ pracy z innymi grupami 
wiernych w parafii. Celem tej współpracy jest wypełnienie jed-
nego z najważniejszych zadań parafialnych ośrodków Caritas, 
jakim jest ożywianie duchem miłosierdzia chrześcijańskiego 
wszyst kich, którzy parafię stanowią. To prawda, że parafialny 
ośrodek Caritas przejmuje na siebie zadanie systematycznej 

5 Tamże.
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działalności charytatywnej w imieniu wspólnoty parafialnej. 
Nigdy jednak nie może zastępować ani poszczególnych para-
fian, ani też parafii jako Kościoła lokalnego w pełnieniu dzieł 
miłości bliźniego. Stąd też, oprócz konkretnych działań pomo-
cowych, parafialny ośrodek Caritas winien zatroszczyć się 
o stworzenie żywych więzi z innymi, zorganizowanymi grupa-
mi wiernych w parafii, celem promowania idei miłosierdzia 
chrześcijańskiego oraz ożywienia ich duchem diakonii chrześ-
cijańskiej. Członkowie innych stowarzyszeń, fundacji, bractw, 
kół, działający w parafii są naturalnymi sprzymierzeńcami 
i współuczestni kami działań charytatywnych. Chociaż niekie-
dy cel ich działania wyraźnie odbiega od celów dla jakich zo-
stał powołany parafialny ośrodek Caritasu (np. może być to 
szerzenie kultu jakiegoś świętego patrona, propagowanie dzia-
łalności sportowej wśród młodzieży i zapobieganie uzależnie-
niom), to jednak nie powinno się żadnej organizacji kościelnej, 
działającej w parafii pomijać w próbach zaangażowa nia we 
wspólne działania. Współpraca z innymi grupami parafialnymi 
może mieć charakter stały lub okazjonalny. Warto zastanowić 
się, jakie akcje w pa rafii można ubogacić treściami Caritas. 
W ciągu roku duszpasterskiego ist nieje wiele okazji do przypo-
minania o miłosierdziu chrześcijańskim6.

Parafialny ośrodek Caritas powinien zatroszczyć się rów-
nież o nawiązanie współpracy z lokal nymi organizacjami cha-
rytatywno-opiekuńczymi i wychowawczymi.

4. Inne zadania

Do zadań parafialnych ośrodków Caritas należy  w szcze-
gólności krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz  

6 Tamże.
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systematyczna i metodyczna formacja charytatywna; prowa-
dzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzo-
wanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego 
zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, 
młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, se-
niorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar prze-
mocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywioło-
wych, epidemii i zbrojnych konfliktów; pomoc społeczna.

Celami działalności parafialnych ośrodków Caritas jest  pod-
trzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
działalność na rzecz mniejszości narodowych a także ochrona 
i promocja zdrowia7.

Parafialne zespoły Caritas zajmują się również działalnością 
na rzecz osób niepełnosprawnych; promocją zatrudnienia i akty-
wizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet 
oraz działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn8.

W kręgu zainteresowań osób działających na rzecz parafial-
nych ośrodków Caritas znajduje się działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz 
rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwo 
oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i spor-
tu; działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające 
rozwój demokracji9.

7 Statut PZC…, dz. cyt., § 4, pkt 1.
8 Tamże.
9 Tamże.
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Parafialne ośrodki Caritas niosą również pomoc ofiarom ka-
tastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą; podejmują działania na rzecz integracji 
europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwi-
janie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; poma-
gają i organizują promocję i organizację wolontariatu10.

Wszystkie powyższe zadania parafialne ośrodki Caritas rea-
lizują w szczególności poprzez systematyczną formację 
i kształcenie wolontariuszy, spotkania i seminaria formacyjne, 
Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miło-
siernej, organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-
-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wy-
dawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC. 
Za zgodą Dyrektora Caritas, organizują grupy wolontariatu, 
prowadzą akcje promujące i finansujące działalność charyta-
tywną, różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, 
a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzie-
ci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodziet-
nych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych11.

5. W trosce o bezrobotnych

Przemiany ustrojowe na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia spowodowały wzrost 
bezrobocia w naszym kraju. Do dziś nie uporaliśmy się z tym 
problemem. Pomoc doraź na Caritas, zwłaszcza organizowana 
właśnie przez parafialne zespoły Caritas, kierowana była i jest 

10 Tamże.
11 Tamże, pkt 2.
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do rodzin bezrobotnych, zwłaszcza wielodzietnych12. Ta forma 
działalności, chociaż ważna i potrzebna, pozostanie czymś do-
raźnym. Caritas Polska zorganizowała projekt, dzięki któremu 
może aktywizować bezrobotnych. Wzorowano się na podob-
nym programie realizowanym przez Secours Catholiąue we 
Francji. Zostały utworzo ne liczne biura aktywizacji bezrobot-
nych, których zadaniem jest aktywizacja zawo dowa i społecz-
na, poradnictwo zawodowe, a także pomoc prawna i doradztwo 
ekono miczne. Aktywizacja zawodowa i społeczna odbywa się 
poprzez towarzyszenie oso bie bezrobotnej. Indywidualny cha-
rakter spotkań pozwala na przeprowadzenie w atmosferze 
życzliwości i zaufania rozmów o problemach związanych 
z brakiem pra cy. Dzięki aktywizacji prowadzonej przez biura 
Caritas pracę znajduje coraz więcej bezrobotnych. Parafialne 
zespoły Caritas aktywnie uczestniczą w działalności istnieją-
cych biur aktywizacji bezrobotnych (BAB), których sieć roz-
wija się w całej Polsce. Caritas pragnie dostosować tu swoją 
ofertę usługową do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy. Biura funkcjonują w sposób komplementarny do pub-
licznych służb zatrudnienia13.

6. Program „Skrzydła”

Od września 2005 roku parafialne ośrodki Caritas w Polsce 
prowadzą nowy program pomocy najuboż szym dzieciom – 
„Skrzydła”. Jego celem jest objęcie długoterminową pomocą 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy 

12 Parafialne Zespoły Caritas, w: Archiwum Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej.

13 Caritas: Dobra marka, w: Adonai.pl



242242

z powodu złej sytuacji materialnej wymagają wsparcia w for-
mie dożywiania, wyprawek szkolnych, odzieży zimowej i let-
niej, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program skiero-
wany jest do firm i osób indywidualnych, które poprzez 
deklaracje zobowiążą się do wsparcia finan sowego ucznia 
przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Pro-
gram „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i do-
pasowania jej do indywidual nych potrzeb ucznia, a także do 
możliwości finansowych darczyńcy. W ciągu ostatnich lat 
funkcjonowania programu zgłosiło się bardzo wielu ofiaro-
dawców deklarujących regularną i długo terminową pomoc 
konkretnym dzieciom. Dzięki temu najubożsi uczniowie otrzy-
mali ciepłe posiłki w szkole, zostali wyposa żeni w materiały 
edukacyjne, odzież zimo wą oraz wszystkie inne rzeczy nie-
zbędne do zdobywania wiedzy. Liczba deklaracji wciąż roś-
nie14.

7. Pomoc w leczeniu i dożywianiu

W ramach swojej działalności parafialne ośrodki Caritas re-
alizują projekt „Le czenie dzieci”, w którego ramach dofi-
nansowuje kosztowne operacje i zabiegi ratujące życie dzie-
ciom cierpiącym na przewlekłe choroby i niepełnosprawność. 
Środki otrzymywane od ofiarodawców przekazywane są Cari-
tas diecezjalnym po uprzednim przedstawieniu listy dzie ci po-
trzebujących wsparcia finansowego, których rodzice zgłaszają 
się do Caritas w całej Polsce. Dzieci otrzymujące wsparcie 
z Caritas najczęściej cierpią na choroby nowotworowe typu 
białaczka, rak mózgu, rak wątroby oraz choroby wymagające 

14 Program Skrzydła, w: Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej
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długotrwałego i trudnego leczenia, jak w przypadku postępują-
cego zaniku mięśni i wrodzonego uszkodzenia splotu barko-
wego15. 

Odpowiedzią pracowników i wolonta riuszy parafialnych 
ośrodków Caritas na ciągle pogłębiającą się pauperyzację na-
szego społeczeństwa jest przeprowadzana przez Caritas Polską 
w zimie każdego roku kampania społeczna „Kromka Chleba”. 
Poza zwiększeniem świadomości społeczeństwa i zmianą na-
stawienia w stosunku do osób bezdom nych, ubogich i margina-
lizowanych ma ona na celu pozyskanie produktów i środków 
finansowych na konkretną pomoc najbardziej potrzebującym. 
Dary rzeczowe i pieniądze, które napływają podczas kam panii, 
są sukcesywnie przeznaczane na do żywianie dzieci, pomoc dla 
dzieci i kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, pomoc bez-
domnym polegającą na zwiększaniu liczby miejsc w nocle-
gowniach i zapew nieniu wyżywienia, na aktywizację osób bez-
robotnych oraz dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych 
i zakup leków. Każ dego dnia parafialne zespoły Caritas uczest-
niczą w dożywianiu ponad 100 tysięcy dzieci16.

8. Udział w akcji wakacyjnej

Parafialne ośrodki Caritas włączają się również w akcję wa-
kacyjną Caritasu. Szacuje się, że około 65% polskich dzieci nie 
może wyjechać na kolonie z powodu braku środków material-
nych. Caritas prowadzi akcję wakacyjną, której głównym ce-
lem jest zorganizowanie kolonii dla ponad 100 tys. podopiecz-
nych z rodzin najbiedniejszych. Kolonie te to dla nich jedyna 
szansa na spędzenie lata poza domem i odreagowanie trudnej 

15 Leczenie i rehabilitacja dzieci i dorosłych, w: www.caritas.pl
16 www.kromkachleba.caritas.pl
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sytuacji ro dzinnej i społecznej. Akcja przebiega pod hasłem: 
„Każde dziecko marzy o waka cjach. .. Pomóżmy tym, których 
nie stać na marzenia!”. Poza wypoczynkiem dla dzieci akcja 
ma na celu również pozyskanie środ ków na jego organizację17. 
Parafialne ośrodki Caritas biorą również czynny udział 
w ogólnopol skiej akcji rozprowadzania wigilijnej świecy Cari-
tas. Dzieło rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. 
Świece roz prowadzane są za pośrednictwem wszyst kich parafii 
w Polsce. W ramach Wigilij nego Dzieła Caritas współpracuje 
także ze Związkiem Harcerstwa Polskiego: na wigilijnej świe-
cy Caritas przenoszone jest Betlejemskie Światło Pokoju18.

W swojej działalności charytatywno-opiekuńczej parafialne 
ośrodki Caritas w Polsce kierują się głoszonymi przez Kościół 
katolicki zasadami i wartościa mi, które wypływają z Ewange-
lii, społecznej nauki Kościoła oraz per sonalizmu chrześcijań-
skiego. Działalność charytatywna, którą prowadzą, stanowi dar 
i wzajemne ubogacenie. Pomagając innym, darczyńca ubogaca 
własne życie tym, co potrzebujący przyjmuje z wdzięcznością. 
Działalność parafialnych ośrodków Caritas nie jest nastawiona 
na osiąganie zysków, ale ma charakter służebny. Kieruje się 
przykładem Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć oraz ewange licznym przykazaniem miłości, 
które ma charakter uniwersalny. Po moc jest udzielana wszyst-
kim potrzebującym. Pomoc udzielana przez parafialne ośrodki 
Caritas w Polsce jest świadectwem miłości względem Boga 
i drugiego człowieka19.

17 Pomóżmy tym, których nie stać na marzenia. Z o. Zdzisławem Świ-
niarskim – zastępcą dyrektora Caritas Polska – rozmawia Agnieszka Ra-
czyńska-Lorek, w: www.niedziela.pl (2006/19)

18 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, w: www.caritas.pl
19 Bp J. Jezierski, Wskazania Komisji Charytatywnej KEP …, dz. cyt.
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9. „Kodeks” Parafialnego Zespołu Caritas

Przewodniczącym parafialnych ośrodków Caritas jest pro-
boszcz lub upoważniony pisemnie przez niego jego pełnomoc-
nik, którym może być duchowny pracujący w parafii. O usta-
nowieniu pełnomocnika proboszcz informuje dyrektora 
Caritas. Przewodniczący odpowiada za całokształt działalności 
parafialnego ośrodka Caritas przed Biskupem Diecezjalnym 
oraz Dyrektorem Caritas. Do zadań Przewodniczącego należy 
w szczególności propagowanie misji i zadań PZC, zatwierdza-
nie programów działalności, zatwierdzanie członków Zarządu 
i członków zwyczajnych PZC, nadzór nad działalnością PZC, 
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporzą-
dzanie finansami na wniosek Zarządu, składanie wniosku na 
Walnym Zebraniu o odwołanie Zarządu20.

Parafialne ośrodki Caritas mają obowiązek informowania 
dyrektora Caritas o podjętej współpracy z innymi kościelnymi 
instytucjami charytatywnymi na terenie parafii i diecezji.

Po uzyskaniu jego aprobaty, mogą one podjąć współpracę 
z administracją publiczną oraz z organizacjami charytatywny-
mi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy 
zachowaniu własnej katolickiej tożsamości21. Parafialne ośrod-
ki Caritas czerpią potrzebne do prowadzenia działalności statu-
towej środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, 
a w szczególności z dochodów z imprez (festyny, loterie, au-
kcje, zabawy), ofiar pieniężnych i w naturze, dotacji instytucji 
kościelnych i publicznych, darowizn, spadków i zapisów, fun-
duszy parafialnych, własnej działalności gospodarczej oraz in-
nych źródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej22.

20 Statut PZC, dz. cyt. § 6, pkt 1-3.
21 Tamże, § 4, pkt 3-4.
22 Tamże, § 12.
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Członkowie parafialnych ośrodków Caritas mają obowiązek 
troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz 
dokształcania się w dziedzinie pracy charytatywnej. Przynaj-
mniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania członków 
PZC obejmujące formację religijną, formację metodyczno-dy-
daktyczną oraz sprawy organizacyjne. Obowiązkiem członków 
zwyczajnych jest uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych 
i szkoleniach organizowanych przez Caritas Archidiecezjalne 
w celu doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia23. 
W działalności parafialnych ośrodków Caritas priorytetowe jest 
poszanowanie godności naturalnej i nadprzyrodzonej każdego 
człowieka oraz troska o inte gralne dobro tych, którym pomaga 
materialnie bądź duchowo. Każdy człowiek został stworzony 
na obraz Boży i Boże podobieństwo w Chrystusie stał się dzie-
ckiem Bożym. Pra cownicy i wolontariusze Caritas w Polsce 
pragną, aby ich praca była naznaczona szacunkiem dla ludzkiej 
godności ubogich i potrzebują cych wsparcia24.

Parafialne ośrodki Caritas pragną włączyć się w budowę 
w Polsce „cywilizacji miło ści”, której propagatorami byli Pa-
weł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Parafialne ośrodki Cari-
tas opierają swą wizję przyszłości na chrześcijańskiej nadziei 
i wierze w potęgę miłości, której nauczał Chrystus. Pragną, aby 
w społeczeństwie i Ko ściele wszyscy ludzie, a zwłaszcza ubo-
dzy znajdowali swoje miejsce; gdzie zostanie uszanowana ich 
godność i prawa. Ideałem, do którego dąży Caritas jest to, aby 
nikomu nie odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia, 
a ubóstwo nie było powodem wstydu i izolacji społecznej. Pa-
rafialne ośrodki Caritas są organizacjami charytatyw nymi Koś-
cioła katolickiego, których misją jest niesienie skutecznej po-
mocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny 

23 Tamże, § 18.
24 Tamże, § 3, pkt 1.
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i doraźny, duchowy i materialny. Pragną one odczytywać po-
trzeby duchowe i materialne ubogich i potrzebujących pomocy, 
aby móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imie-
niu upominać się o poszanowanie ich god ności oraz należnych 
im praw. Realizują w praktyce zakorzenioną w tradycji Koś-
cioła opcję na rzecz ubogich.

Zakończenie

Wspólnota parafialna jest miejscem wychowania postaw ot-
wartości i wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz odwagi i dyna-
mizmu w realizacji różnorodnych dzieł miłosierdzia chrześcijań-
skiego. Wyzwalaniu tych postaw służy stała formacja 
charytatywna parafian urzeczywistniana poprzez głoszenie słowa 
Bożego, sprawowanie sakramentów oraz świadectwo życia 
ewangelicznego. Szczególnego znaczenia w tej formacji nabie-
rauczestnictwo w Tygodniu Miłosierdzia, Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego oraz świętach i wspomnieniach liturgicznych patronów 
posługi na rzecz bliźniego. Skuteczną formą wychowania do mi-
łości czynnej jest angażowanie dorosłych, młodzieży i dzieci 
w konkretne działania charytatywne. W tej pracy formacyjnej 
proboszcza i jego współpracowników powinni skutecznie wspie-
rać przede wszystkim członkowie Parafialnego Zespołu Caritas25. 
Chcąc zmierzyć się z sytuacją ubogich i potrzebujących pomocy 
parafialne ośrodki Caritas w Polsce nie tylko oddają do dyspozy-
cji gromadzone środki materialne i możliwości, jakie niesie zaan-
gażowany potencjał ludzki pracowników i wolontariuszy. Pra-
cownicy i wolontariusze parafialnych ośrodków Caritas pragną 
ofiarowywać tym, którym pomagają, swój czas, siły, zdolności 
intelektualne i serce. Posługa parafialnych ośrodków Ca ritas 

25 Bp J. Jezierski, Wskazania Komisji Charytatywnej KEP…, dz. cyt.
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w Polsce wobec ubogich i potrzebujących, a zwłaszcza chorych 
i cierpiących cechuje się profesjonalizmem. Stąd też stale pogłę-
bia się wiedzę i kompetencje zawodowe pracowników i wolonta-
riuszy, nie za niedbując przy tym formacji duchowej.

W swoich działaniach parafialne ośrodki Caritas uznają słusz-
ną autonomię innych instytucji charytatywnych i opierają współ-
pracę z nimi na zasadzie pomocniczości i partnerstwa. Dzielą się 
z partnerami własnymi do świadczeniami oraz czerpią z ich do-
robku dla dobra różnych grup potrzebujących. Parafialne ośrodki 
Caritas stanowczo odrzucają ducha rywalizacji i walki, podzia-
łów i niezgody26, podejmują więc także współpracę charytatyw-
no-opiekuńczą z organizacjami charytatywnymi innych Kościo-
łów chrześci jańskich, kierując się duchem ekumenizmu 
i solidarności. Ich działalność cechuje jawność i przejrzystość, 
które pozwala ją zachować i umocnić zdobyte zaufanie darczyń-
ców, współpracowni ków i beneficjentów poprzez udostępnianie 
wszystkim zainteresowa nym informacji na temat swojej działal-
ności, m.in. poprzez publikację corocznego raportu27. Parafialne 
ośrodki Caritas w Polsce dokonują też samooceny swojej dzia-
łalności, aby za dbać o odpowiednią jakość pracy oraz elimino-
wać to wszystko, co mo głoby osłabiać jej wiarygodność. Pra-
cownicy i wolontariusze tych ośrodków muszą charakteryzować 
się uczciwością i rzetelnością w wykonywa niu powierzonych im 
zadań i obowiązków oraz poszanowaniem zasad moralnych.

Zakończenie

W 1986 roku Episkopat Polski wydał dokument, na podsta-
wie którego zaczęto tworzyć parafialne zespoły chary tatywne. 

26 Tamże.
27 Statut PZC…, § 15, pkt 1 – 3.
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Początkowo przejęły one odbiór i dzielenie darów napływają-
cych z zagranicy. Z upływem czasu zaczęły podej mować róż-
nego rodzaju działania pomocowe. Zespoły charytatywne po-
wstawały w coraz większej liczbie wspólnot parafialnych, choć 
kształtowało się to różnie w poszczegól nych regionach Polski.

Parafialny Zespół Caritas to grupa osób, która pod przewod-
nictwem księ dza proboszcza prowadzi w sposób planowy i sy-
stematyczny dzieła miłosier dzia w parafii. Należą do niej człon-
kowie czynni i wspierający (w niektórych diecezjach także 
sympatycy). Parafialne Zespoły Caritas pragną włączyć się 
w budowę w Polsce „cywilizacji miło ści”, której propagatorami 
byli Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Opierają one swą 
wizję przyszłości na chrześcijańskiej nadziei i wierze w potęgę 
miłości, której nauczał Chrystus. Pragną , aby w społeczeństwie 
i Ko ściele wszyscy ludzie, a zwłaszcza ubodzy znajdowali swoje 
miejsce; gdzie zostanie uszanowana ich godność i prawa. Idea-
łem, do którego dążą Parafialne Zespoły Caritas jest troska o to, 
aby nikomu nie odmówiono dóbr koniecznych do godnego ży-
cia, a ubóstwo nie było powodem wstydu i izolacji społecznej. 
Parafialne ośrodki Caritas są organizacjami charytatyw nymi 
Kościoła katolickiego, których misją jest niesienie skutecznej 
pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i do-
raźny, duchowy i materialny. Pragną one odczytywać potrzeby 
duchowe i materialne ubogich i potrzebujących pomocy, aby 
móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imieniu 
upominać się o poszanowanie ich god ności oraz należnych im 
praw. Realizują w praktyce zakorzenioną w tradycji Kościoła 
opcję na rzecz ubogich.
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Wiele osób starszych, to ludzie wciąż sprawni i aktywni, nie 
znoszący bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrze-
bujący pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form ich aktywi-
zacji są bez wątpienia uniwersytety trzeciego wieku, które 
stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają 
do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, uła-
twiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania 
o kondycję fizyczną.

kS. dR henRyk SzeloCh *
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1. Początki powstania uniwersytetów trzeciego wieku

Początki ruchów uniwersytetów trzeciego wieku sięgają 
roku 1972. Wtedy to profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre 
Vellas zorganizował spotkanie 40 seniorów, aby zorientować 
się, czego oczekują oni od uniwersytetu. Rok później założony 
przez wspomnianego profesora pierwszy w świecie uniwersy-
tet przeznaczony dla osób starszych zainaugurował już swoją 
działalność. Po pierwszym uniwersytecie powstały następne1.

Uniwersytety trzeciego wieku we Francji charakteryzowały 
się:
– ścisłym związkiem z ośrodkami akademickimi,
– wysokim poziomem działalności dydaktycznej,
– zróżnicowaniem form organizacyjnych – od pełnej integra-

cji z wyższą uczelnią, przez ścisłą z nią współpracę aż do 
niezależności.
Obecnie idea kształcenia we francuskich uniwersytetach 

trzeciego wieku, kiedyś określana mianem segregacyjnej, 
zmieniła się w koncepcję uniwersytetu dla wszystkich grup 
wiekowych (Universite Tous Ấges). Idea ta przyczyniła się we 
Francji do szeroko rozumianej wymiany międzygeneracyjnej 
i jest realizowana na wszystkich francuskich uczelniach2. 
Z Francji idea uniwersytetów trzeciego wieku trafiła na podat-
ny grunt do Wielkiej Brytanii. Tam grupa entuzjastów z Camb-
ridge stworzyła model nieco odmienny od francuskiego. Model 
brytyjski, zwany też modelem Cambridge, został oparty na sa-
mopomocy i pomocy wzajemnej słuchaczy. Główne cechy 
tego modelu są następujące:
– brak wsparcia ze strony wyższych uczelni,

1 J. Halicki, Informator Sekcji UTW przy PTG, Warszawa 2001, s. 4.
2 Tamże, s. 5.
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– samopomoc jako główna metoda kształcenia, brak podziału 
na studentów i wykładowców. Seniorzy sami organizują za-
jęcia, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie3.
Uniwersytet trzeciego wieku w Wielkiej Brytanii może zostać 

założony właściwie przez każdą osobę. Istnieją zarówno uniwer-
sytety liczące kilkuset słuchaczy, jak i małe – liczące od kilkunastu 
do kilkudziesięciu słuchaczy. Te ostatnie funkcjonują zazwyczaj 
w mniejszych miejscowościach. Oferta edukacyjna uniwersyte-
tów jest zróżnicowana: wykładane są przedmioty akademickie, 
ale także prowadzone są zajęcia praktyczne. Program w znacznej 
mierze zależy od tego, czym interesują się studenci i jakie posia-
dają umiejętności. Niektóre uniwersytety współpracują ze szkoła-
mi wyższymi, większość jednak pozostaje zupełnie niezależnymi 
ośrodkami kształcenia ludzi starszych, spełniającymi oprócz funk-
cji poznawczych również integracyjne i terapeutyczne4.

2. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce został po-
wołany do życia w Warszawie w 1975 roku pod nazwą Stu-
dium III Wieku. Jego założycielką była prof. Halina Szwarc.  
12 listopada 1975 roku zainaugurowano pierwszy rok akade-
micki na tym uniwersytecie. Intensywny rozwój uniwersyte-
tów trzeciego wieku w Polsce przypadł na lata 1975-79. Po-
wstały wówczas uniwersytety we Wrocławiu, Opolu, 
Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Po roku 1989, w na-
stępstwie zmian systemowych oraz rosnącej populacji ludzi 
starszych w naszym kraju, zapotrzebowanie na tego typu pla-
cówki nie ustaje. Widać to także i dziś.

3 Tamże, s. 6.
4 E. Wesołowska, Edukacja dorosłych, Toruń 1994, s. 95.
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Polska była trzecim krajem na świecie, w którym rozwinął 
się ruch uniwersytetów trzeciego wieku, a warszawskie Stu-
dium III Wieku należało do historycznie najstarszych uniwer-
sytetów dla seniorów. Wszystkie uniwersytety trzeciego wieku 
w Polsce zrzeszone są w Sekcji Polskich Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, a ona z kolei należy do Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA). Sek-
cja ta za nadrzędny cel działalności uniwersytetów dla osób 
starszych uznała poprawę jakości życia tych osób, stworzenie 
warunków do „dobrego starzenia się”, przełamywanie błęd-
nych stereotypów i wyobrażeń przypisujących ludziom w po-
deszłym wieku role upośledzonych fizycznie i umysłowo. Ce-
lowi temu służy włączenie seniorów do systemu kształcenia 
ustawicznego w oparciu o potencjał intelektualny, naukowy 
i bazę materialną wyższych uczelni. 

Wymagania, które muszą spełniać dziś uniwersytety trze-
ciego wieku, aby mogły się tak nazywać są następujące:
– lokalizacja placówki uniwersyteckiej powinna być przy 

uczelni wyższej (najlepiej humanistycznej),
– wykładowcami tego typu uniwersytetów winni być wyłącz-

nie pracownicy naukowi uczelni wyższych,
– dodatkowym wymogiem formalnym ma być dogodna pod 

względem komunikacyjnym lokalizacja placówki uniwer-
syteckiej, umożliwiająca łatwy dojazd na wykłady zarówno 
słuchaczom jak i wykładowcom.
Taki model uniwersytetu trzeciego wieku (model francuski) 

ma zapewnić akademicki poziom kształcenia i kładzie duży na-
cisk na zajęcia dydaktyczne5. 

5 H. Szeloch, Uniwersytety trzeciego wieku szansą dla seniorów. Wy-
kład wygłoszony dnia 01.02.2012 r. z okazji inauguracji Roku UTW w Pol-
sce (2012) na spotkaniu odpowiedzialnych za kierowanie studiami UTW 
we Wrocławiu.
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3. Uczelnia kościelna otwarta na studentów – 
seniorów

Ostatnio uniwersytety trzeciego wieku powstają także przy 
uczelniach kościelnych. Przykładem jest tutaj Uniwersytet 
Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II, powołany do istnienia 
w 2009 roku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc-
ławiu. Już sama inicjatywa jego powołania przez władze wroc-
ławskiej archidiecezji i uczelni papieskiej spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem. Obecnie na pierwszym, drugim 
i trzecim roku studiów w zajęciach wykładowych, które odby-
wają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca, uczestniczy blisko 
trzystu sześćdziesięciu słuchaczy. Wykłady dotyczą różnych 
dyscyplin teologii i filozofii, ale także psychologii, pedagogiki 
i prawa6. W przyszłości liczba słuchaczy z pewnością się po-
większy, ponieważ słuchacze, którzy ukończyli pełny, trzyletni 
cykl studiów na tym uniwersytecie, zamierzają podjąć dalsze 
studia określane mianem „studiów drugiego stopnia UTW”. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu7 za główny cel 
działalności postawił sobie przekazanie w przystępny sposób 
wiedzy religijnej seniorom. Okazało się, że zapotrzebowanie na 
ten rodzaj wiedzy jest bardzo duże. Katecheza dla dorosłych, 
ujęta w ramy akademickie – to dobra propozycja skierowana do 
najstarszych studentów, którzy sami przyznają, że z wiarą nie 
jest u nich tak źle, ale już z wiedzą religijną – dużo gorzej. 

6 www.pwt.wroc.pl/utw
7 W momencie powołania Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papie-

skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu nie miał imienia. Otrzymał je 
w dniu inauguracji roku akademickiego 2011/12, która odbyła się 
22.10.2011r. – w pierwsze liturgiczne wspomnienie naszego wielkiego, bło-
gosławionego Rodaka.
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Wspomniany uniwersytet powstał z inicjatywy metropolity 
wrocławskiego księdza arcybiskupa prof. Mariana Gołębiew-
skiego. On to w porozumieniu z ówczesnym rektorem Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, księdzem prof. 
Waldemarem Irkiem, decyzją z dnia 26 maja 2009 r. powołał do 
życia tą nową jednostkę organizacyjną papieskiej uczelni w sto-
licy Dolnego Śląska. Z woli Ordynariusza zająłem się jej orga-
nizacją8. W 2009 r. przy uczelniach wrocławskich funkcjono-
wały tylko trzy uniwersytety trzeciego wieku. Dzisiaj jest ich 
dziewięć. Największym, cieszącym się najdłuższym stażem  
(36 lat) jest Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Studiuje na nim ponad 700 słuchaczy9. 
Działający przy Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II jest drugim co do 
wielkości we Wrocławiu, co świadczy o tym, że najstarsi stu-
denci cenią sobie bardzo wiedzę religijną. Mimo, że Papieski 
Wydział Teologiczny, to najmniejsza uczelnia we Wrocławiu, 
że działający przy niej uniwersytet dla seniorów oferuje głów-
nie zajęcia o charakterze wykładowym (choć nie tylko) - nie 
odstrasza to kandydatów do studiowania. Nie jest to tylko zasłu-
ga kadry nauczającej, czy organizatorów zajęć. Jest to świade-
ctwo, które dają sami ludzie starsi, dostrzegający ogromną po-
trzebę wewnętrzną pogłębiania swojej wiedzy i wiary w ten 
właśnie sposób – poprzez uczestnictwo w katechezie dla doro-
słych realizowanej na wyższej uczelni teologicznej Miasta 
Wrocławia. Wydziały teologiczne narzekają dziś na małą liczbę 
studentów (głównie chodzi tu o studia teologiczne dla osób 
świeckich). Młodzież, która po otrzymaniu świadectwa  

8 Wspomniana tu decyzja ks. abpa Mariana Gołębiewskiego dotyczyła 
zarówno utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu jak i powołania pierwszego dyrektora 
tych studiów.

9 www.utw.wroclaw.pl
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dojrzałości podejmuje studia na różnych uczelniach i różnych 
kierunkach podchodzi do studiowania najczęściej na sposób 
czysto praktyczny (co ja będę miał/a po ich ukończeniu oprócz 
tytułu licencjata czy magistra?). Starsi myślą całkiem inaczej. 
Uczą się dla „samej wiedzy”, której w młodym wieku jakże 
często nie mieli możliwości zdobywać w ten sposób, jaki jest 
dany dziś pokoleniu dziewiętnastolatków czy dwudziestolat-
ków. Uniwersytet trzeciego wieku stanowi spełnienie ich mło-
dzieńczych marzeń, których spełnić z różnych powodów kiedyś 
nie mogli. Dlatego uważam, że zaoferowanie ludziom starszym 
katechezy dla dorosłych na uczelniach katolickich w ramach ta-
kiego uniwersytetu – to rozwiązanie, nad którym warto, aby się 
zastanowiły wszystkie te uczelnie. Kapitał drzemiący w star-
szym pokoleniu wart jest wykorzystania przez Kościół w Pol-
sce, ale wymaga też pewnych inwestycji. Absolwenci uniwer-
sytetów trzeciego wieku działających przy kościelnych 
uczelniach – to najczęściej dobrze przygotowany „materiał” do 
pracy w przyparafialnych radach, grupach i stowarzyszeniach. 
To ludzie, na których księża proboszczowie będą mogli liczyć 
w prowadzonej działalności duszpasterskiej w parafii. Oczywi-
ście zajęcia z nimi na uniwersytecie dla seniorów muszą być 
prowadzone w taki sposób, aby do roli „liderów” w różnych 
formach parafialnej działalności laikatu tych ludzi odpowiednio 
przygotować. 

Uniwersytety trzeciego wieku działające przy uczelniach te-
ologicznych (patrząc z punktu widzenia Kościoła) są także 
pewną formą spłaty długu zaciągniętego u tych, którzy przez 
lata wspierali kościelne szkolnictwo wyższe wówczas, gdy fi-
nansowane było ono tylko z ofiar wiernych, bez wsparcia pań-
stwowego. Dzisiejsi studenci – seniorzy uniwersytetów działa-
jących przy kościelnych uczelniach to ludzie, którzy w dziele 
tego wsparcia mieli swój znaczący udział, a i dzisiaj na miarę 
swoich, nierzadko skromnych możliwości – nie zapominają 
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o pomocy materialnej dla seminariów duchownych, uniwersy-
tetów i wydziałów teologicznych. Okazany im skromny ze 
strony tych uczelni dar, o którym piszę – to inwestycja, której 
nie trzeba będzie żałować. 

4. Działalność uniwersytetu dla seniorów przy 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II przy Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu za cel stawia 
sobie powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności osób 
starszych, edukację seniorów przez prowadzenie wykładów 
z zakresu nauk teologicznych oraz szersze poznanie przez naj-
starszych studentów papieskiej uczelni kultury polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli akademickich, rozpoczynają 
się Mszą św. w archikatedrze wrocławskiej i wspólną modli-
twą. Są one szansą dla osób starszych na nowe zdobywanie 
wiedzy, pogłębianie i rozwijanie swoich zainteresowań, pozna-
wanie ciekawych ludzi, zawiązywanie przyjaźni. Przez trzy 
lata działalności nie zabrakło w ramach zajęć uczelnianych 
wspólnej pielgrzymki studentów – seniorów na Jasną Górę, 
pielgrzymki do Asyżu, Rzymu i Watykanu, wzięcia udziału 
w watykańskich uroczystościach z okazji 85. rocznicy urodzin 
papieża Benedykta XVI, wycieczek, spotkań m.in. z Metropo-
litą Wrocławskim. „Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu są wy-
jątkowi”, mówił w swoim wystąpieniu podczas inauguracji 
roku akademickiego 2011/12 ks. dr Marian Biskup – wikariusz 
biskupi ds. duszpasterskich w archidiecezji wrocławskiej. 
Zmarły zaś niedawno rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego 
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we Wrocławiu ks. prof. Waldemar Irek, zamykając ostatni 
w swoim życiu rok akademicki powiedział: „By studiować na 
PWT trzeba mieć nie tylko umiejętności, ale też specjalne kwa-
lifikacje wewnętrzne. Chętni seniorzy, którzy zgłaszają się na 
Papieski Wydział Teologiczny, często mówią o problemach 
w kwestiach wiary, o swoich wątpliwościach, o potrzebie szer-
szej i głębszej katechezy dla dorosłych. Takie możliwości daje 
nasz uniwersytet trzeciego wieku. Jest on nie tylko miejscem 
zdobywania nowej wiedzy, ale także rozwiązywania proble-
mów związanych z wiarą i pogłębiania swojej duchowości. 
Pod tym względem różni się od innych uniwersytetów”10.

Zajęcia uniwersyteckie pomagają utrzymać poczucie włas-
nej wartości, pomagają podnieść samoocenę, uczą wielu prak-
tycznych umiejętności, nawiązywania nowych kontaktów, po-
znawania osób wyznających podobne wartości11. 

5. Struktura uczelni i regulamin uczelniany

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Te-
ologicznym we Wrocławiu jest ogólnouczelnianą jednostką or-
ganizacyjną tej papieskiej uczelni. Do grona jego słuchaczy 
mogą kandydować osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok 
życia. Nadzór nad działalnością uniwersytetu sprawuje rektor 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a w jego 
imieniu działalnością uczelnianą uniwersytetu operacyjnie  

10 Uroczystości uczelniane, w: Archiwum Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku im. Bł. Jana Pawła II przy Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu.

11 Takie najczęściej zalety zajęć uczelnianych działającego przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku wymieniali studenci w ankiecie wśród nich przeprowadzonej.
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kieruje pełnomocnik rektora, będący jednocześnie dyrektorem 
tych studiów. Jest on powoływany przez rektora na okres ka-
dencji władz papieskiej uczelni. Zakres jego działania obejmu-
je całokształt spraw związanych z działalnością uniwersytetu 
dla seniorów, a w szczególności;
• organizowanie i nadzorowanie pracy tego uniwersytetu,
• reprezentowanie go wobec władz i jednostek organizacyj-

nych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
oraz – w zakresie upoważnienia rektora – wobec władz i in-
stytucji zewnętrznych,

• opracowanie planów i sprawozdań z działalności uniwersy-
teckiej,

• odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Nauko-
wej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
wobec uniwersytetu trzeciego wieku,
Działalność uniwersytetu dla seniorów działającego przy 

Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu finansowa-
na jest ze środków budżetu całej uczelni papieskiej, wpłat słu-
chaczy i innych źródeł. Nadzór finansowy nad działalnością 
uniwersytetu sprawuje dyrektor administracyjny Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Słuchacze uniwersy-
tetu mogą uczestniczyć na zasadach wolnego słuchacza w wy-
kładach prowadzonych na Papieskim Wydziale Teologicznym. 
Mogą również bezpłatnie korzystać z Czytelni i Biblioteki tej-
że uczelni. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II 
we Wrocławiu posiada kilkuosobowy samorząd uczelniany, 
który jest reprezentantem słuchaczy uniwersytetu wobec władz 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu12.

12 Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu, w: Archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku im. Bł. Jana Pawła II przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc-
ławiu.
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6. Kryteria uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we 

Wrocławiu. Prawa i obowiązki słuchaczy

Każda społeczność rządzi się pewnym wewnętrznym pra-
wem. Podobnie i Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana 
Pawła II przy Papieskim Wydziale Teologicznym posiada swój 
regulamin, który opracowałem wspólnie z samorządem uczel-
nianym. Został on następnie zaakceptowany przez Wielkiego 
Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła-
wiu, a także zatwierdzony przez rektora tej uczelni. Regulamin 
jasno określa prawa i obowiązki oraz kryteria dotyczące zasad 
uczestnictwa słuchaczy w działalności naszego uniwersytetu13. 
O niektórych z nich była mowa już wcześniej, dlatego przyto-
czę w tym miejscu tylko te, o których jeszcze nie wspomina-
łem.

Kryteria uczestnictwa 
1. Słuchaczem uniwersytetu trzeciego wieku może zostać 

osoba: 
a) akceptująca cele uniwersytetu i chcąca wnieść swój  

 wkład w realizację tych celów, 
b) w terminie złożyła wymagane dokumenty, 

2. Status słuchacza uniwersytetu ustaje wskutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do niego, 
b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieusprawiedli-

wionego zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż 
kwartał, 

13 Regulamin Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w: Archiwum Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II przy Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu.
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c) skreślenia z listy słuchaczy na skutek długotrwałej nie-
obecności, 

d) skreślenia z listy członków uniwersytetu w przypadku 
stwierdzenia naruszania zasad regulaminu, 

e) śmierci słuchacza. 
3. Słuchacz może okresowo (na semestr) zawiesić swój 

udział w zajęciach uniwersyteckich z powodów zdrowotnych 
lub osobistych. 

Prawa słuchaczy uniwersytetu
1. Słuchacz uniwersytetu ma prawo do m.in.: 

a) uczestniczenia w bezpłatnych i odpłatnych formach 
działalności uniwersytetu, 

b) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących 
jego działalności, 

Obowiązki słuchaczy uniwersytetu
1. Słuchacz zobowiązuje się m.in. do tego, aby: 

a) przestrzegać decyzji rektora i prorektorów Papieskie-
go Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz dy-
rektora uniwersytetu, 

b) przestrzegać obowiązujących regulaminów, 
c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów uniwersyte-

tu, 
d) dbać o godność słuchacza i dobre imię uczelni oraz 

szanować jej tradycje, 
e) respektować zasady nauczania Kościoła Katolickiego,
f) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i oby-

czajów akademickich 
 oraz przepisów obowiązujących w uczelni, 
g) uczestniczyć w wykładach i innych zajęciach dydak-

tycznych, 
h) nieobecności na zajęciach dydaktycznych na bieżąco 

usprawiedliwiać, 

uNiwersytet trzeciego wieKu iM. bł. jaNa pawła ii we wrocławiu...



262262

i) nie wprowadzać na zajęcia uczelniane osób trzecich (kole-
żanek, znajomych, krewnych). Dotyczy to wszystkich za-
jęć za wyjątkiem wykładów, które mają charakter otwarty.

Władze archidiecezji wrocławskiej i Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu przykładają dużą uwagę do roz-
woju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II we Wroc-
ławiu. Każda inauguracja i zakończenie roku akademickiego ma 
bogatą oprawę zewnętrzną, należną najważniejszym uroczystoś-
ciom akademickim odbywającym się na uczelniach. W każdej 
też uroczystości uczestniczy zaproszony ksiądz arcybiskup me-
tropolita wrocławski oraz rektor Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego. Szczególnie uroczystą formę ma wigilia uczelniana, 
na której obok Wielkiego Kanclerza i rektora papieskiej uczelni 
w gronie zaproszonych gości są zawsze obecni wszyscy wykła-
dowcy uniwersytetu14. Ta atmosfera wspólnoty, jaką czuje się 
w dzień wigilii na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Bł. Jana 
Pawła II we Wrocławiu owocuje następnie w ciągu całego roku 
akademickiego, a obecność niecodziennych Gości, możliwość 
osobistego z nimi spotkania, rozmowy i wymiany życzeń jest 
z pewnością dużym przeżyciem osobistym dla wielu słuchaczy.

W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie po-
między wszystkimi uniwersytetami trzeciego wieku działającymi 
przy uczelniach wyższych Wrocławia, na mocy którego będzie 
można zacieśnić więź współpracy pomiędzy nimi. Dotychczas 
każdy student mógł być uczestnikiem zajęć tylko i wyłącznie jed-
nego, przyuczelnianego uniwersytetu trzeciego wieku. Niedługo 
sytuacja ulegnie zmianie. Każdy słuchacz będzie mógł korzystać 
z „dobrodziejstw”, jakie dają także inne uniwersytety15. Każdy  

14 Por. Kronika Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu, s. 5, 17,31.

15 Projekt porozumienia pełnomocników rektorów szkół wyższych 
Miasta Wrocławia ds. UTW dotyczącego współpracy w służbie dla dobra 
seniorów, w: www.wroclaw.pl/files/
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bowiem z nich ma właściwe dla siebie, niepowtarzalne bogactwo. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II ma w swoim 
skarbcu bogactwo ducha, wiedzy religijnej, wiary i modlitwy. To 
są te wartości, którymi zacznie niebawem służyć wszystkim wroc-
ławskim studentom - seniorom. Wierzę, że po to bogactwo sięgnie 
w prastarej, piastowskiej stolicy Dolnego Śląska bardzo wiele 
osób.

7. Zakończenie

Celem, jaki postawiłem sobie w tym artykule było przybli-
żenie Czytelnikowi jednej z nowych form ewangelizacji skie-
rowanej ku seniorom w ramach uniwersytetu trzeciego wieku. 
Posłużyłem się tu przykładem uniwersytetu, który jest mi 
najbliższy. Wiem, że także poza Wrocławiem, na uczelniach 
katolickich zaczynają powstawać i działają już uniwersytety 
trzeciego wieku. Moim pragnieniem jest, aby ten artykuł stał 
się inspiracją do tego, aby i one „pochwaliły się” swoją działal-
nością i jej owocami w różnej, nie koniecznie takiej formie. 
Może też mój artykuł przekona do utworzenia uniwersytetów 
dla seniorów władze tych uczelni katolickich w Polsce, gdzie 
jeszcze uniwersytety takie nie działają. Wierzcie mi – napraw-
dę warto je utworzyć.

Streszczenie

Wiele osób starszych, to ludzie wciąż sprawni i aktywni, nie 
znoszący bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrze-
bujący pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form ich aktywi-
zacji są bez wątpienia uniwersytety trzeciego wieku, które 
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stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają 
do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, uła-
twiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania 
o kondycję fizyczną. Ostatnio uniwersytety trzeciego wieku 
powstają także przy uczelniach kościelnych. Przykładem jest 
tutaj Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II, po-
wołany do istnienia w 2009 roku przy Papieskim Wydziale Te-
ologicznym we Wrocławiu. Uniwersytet ten za cel stawia sobie 
powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności osób star-
szych, edukację seniorów przez prowadzenie wykładów głów-
nie z zakresu nauk teologicznych oraz szersze poznanie przez 
najstarszych studentów papieskiej uczelni kultury polskiej – ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska. Obec-
nie na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów w zajęciach 
wykładowych, które odbywają się w drugą i czwartą sobotę 
miesiąca, uczestniczy blisko trzystu sześćdziesięciu słuchaczy. 
Wykłady dotyczą różnych dyscyplin teologii i filozofii, ale tak-
że psychologii, pedagogiki i prawa. Okazało się, że zapotrze-
bowanie na ten rodzaj wiedzy jest bardzo duże. Zwłaszcza ka-
techeza dla dorosłych, ujęta w ramy akademickie – to dobra 
propozycja skierowana do najstarszych studentów. 

SUMMARY

A lot of the eldest are still efficient and active, and they can 
not stand inactive sitting at home, and need an excuse to go out. 
One of the forms of activation of such people are univerities of 
the third century, which create possibilities of constant extend-
ing of knowledge and encourage to social activity in the inter-
est of an individual and collective. They simplify establishing 
frienships and assure the possibility of fitness. Recently, uni-
versities of the third century are also being established by 
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church academies. For example, the Bł. John Paul II University 
of the Third Century, called into existance in 2009 by Papal 
Theological Faculty in Wrocław. This University aims to in-
crease the intellectual and spiritual effciency of the eldest peo-
ple. It offers senior education by lectures mainly on theological 
science and broader knowledge of papal academy of polish cul-
ture – with particular consideration of Lower Silesia culture. 
Currently, nearly three hundred and sixty students attend lec-
tures on the second and fourth Staturday, on the first, second 
and third year of studies. Lectures concern different disciplines 
of theology and philosophy, as well as psychology, pedagogy 
and law. It turned up that there is great need for such kind of 
knowledge. Especially religious instruction for adults, captured 
in academic frames – is a good proposal for the eldest stru-
dents.
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DUSZPASTERSTWO CHORYCH W POLSCE.
MIĘDZY IDEAŁEM A RZECZYWISTOŚCIĄ

Pastoral care of patients in Poland.  
Betveen ideals and reality

1. Podstawy biblijno-teologiczne pastoralnej troski  
Kościoła o chorych

2. Realizowane metody i formy
3. Ku przyszłości

Jezus Chrystus w sposób szczególny odnosił się do chorych, 
lecząc ich choroby i słabości (Mt 4, 23). W przypowieści o mi-
łosiernym Samarytaninie ukazał swoim uczniom wzór postę-
powania wobec chorych i potrzebujących (Łk 10, 30-37). Koś-
ciół wierny poleceniu swojego Założyciela, cały czas angażuje 
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się w posługę chorym i cierpiącym, uważając posługiwanie 
chorym i cierpiącym za integralną część swojego posłanni-
ctwa1. Tego typu posługa ma stawać się jednym z priorytetów 
prowadzonych działań (EiE 88). 

Przemiany społeczno-polityczne i religijne dokonujące się 
w Polsce po 1989 roku stawiają Kościół wobec wielu nowych 
wyzwań. Dotyczy to również duszpasterstwa chorych. Pojawi-
ła się możliwość szerokiej, niczym nie skrępowanej działalno-
ści duszpasterskiej w szpitalach, domach opieki społecznej 
i sanatoriach. Okazję dotarcia do każdego chorego niesie roz-
wój katolickich środków społecznego przekazu. Zauważa się 
zwiększającą liczbę stacjonarnych i domowych hospicjów. 
Zmieniająca się samoświadomość Kościoła poszerza podmiot 
duszpasterstwa chorych, za współtworzenie którego coraz bar-
dziej czują się odpowiedzialni ludzie świeccy. Podejmuje się 
działania prowadzące do lepszego przygotowania osób du-
chownych i świeckich do pracy wśród chorych. 

W tym kontekście warto postawić pytanie o to, jak teologicz-
ny model duszpasterstwa chorych zawarty w Magisterium Koś-
cioła jest realizowany w Polsce. Autor spróbuje zestawić ze 
sobą wybrane wskazania Magisterium Kościoła z tego naucza-
nia z pochodzącymi z różnych źródeł wynikami badań socjolo-
gicznych, aby w perspektywie ukazać konieczność podjęcia 
konkretnych działań. Taki sposób naukowego postępowania bę-
dzie praktyczną realizacją jednego z paradygmatów teologii pa-
storalnej zwanym paradygmatem trzech etapów. Ujmuje się go 
w formie sylogizmu praktycznego, w którym przesłanką więk-
szą jest zasada objawiona odkryta w wyniku poszukiwań nauk 
teologicznych, przesłankę mniejszą stanowią dane zaczerpnięte 

1 Bł. Jan Paweł II, Motu proprio „Dolentium Hominum” ustanawiające 
Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia (11 II 
1985), OR 6:1985 nr 2, s. 24. 
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z badań socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych 
i innych, a wniosek, będący zasadą urzeczywistniana się Koś-
cioła, ma charakter teologiczny. Najpierw ukazuje się jakiś wy-
cinek działalności pastoralnej Kościoła w ujęciu normatywnym, 
następnie w ujęciu realizowanym, aby dojść do wniosków pa-
storalnych (ujęcie postulowane)2. 

Podstawy biblijno-teologiczne pastoralnej troski 
Kościoła o chorych

Choroby i związane z nimi cierpienia stanowią jeden z naj-
trudniejszych problemów nurtujących człowieka. Przeżywane 
cierpienia prowadzą do zwrócenia się do Boga i stawiania py-
tań o ich nadprzyrodzony sens, nieraz buntu przeciwko Stwór-
cy, a nawet Jego odrzucenia. Pomocą w odnajdywaniu odpo-
wiedzi na szereg pytań chorego przynosi Biblia, która nie tylko 
ukazuje znaczenie i wartość choroby dla osobistego i wspólno-
towego zbawienia, ale też inspiruje do niesienia pomocy lu-
dziom cierpiącym. 

Stary Testament nie skupia swojej uwagi na chorobie samej 
w sobie, ale ukazuje ją w szerokim kontekście problemu zła 
i znaczenia w Bożych planach zbawienia3. Bóg stworzył czło-
wieka do szczęścia (Rdz 2, 8-25), ale człowiek przez grzech od-
wrócił się od Stwórcy i zburzył ustanowiony przez Niego porzą-
dek (Rdz 3, 16-19). W świadomości Izraelity choroba kojarzy się 
z przeżyciem winy i stanowi zewnętrzny wyraz zniszczenia relacji  

2 R. Kamiński. Metody teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna,  
R. Kamiński (red.), Lublin 2000, s. 24-26.

3 J. Stefański, Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła, Gniezno 
2000, s. 27. 
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między Bogiem i człowiekiem oraz między ludźmi4. Nie przesą-
dzając o naturalnych i bezpośrednich przyczynach choroby, za-
uważa się jej wyraźny związek z grzechem pierworodnym, któ-
rego stanowi bezpośredni skutek (Rz 5, 12)5. 

W Starym Testamencie możemy odnaleźć teksty świadczą-
ce o odwiedzaniu chorych, polecaniu ich Bogu podczas modli-
twy i podejmowanych sposobach terapii. Na wieść o cierpie-
niach Hioba przychodzą do niego jego przyjaciele, aby nad 
nim boleć i go pocieszać (Hi 2, 11). W księdze Mądrości Syra-
cha znajduje się wezwanie, aby nie ociągać się z odwiedzinami 
chorego (Syr 7, 35). Prorok Ezechiel zwraca się z wyrzutem do 
pasterzy Izraela, że nie dbają o zdrowie „chorej owcy” (Ez 34, 4). 
Rany osób chorych są przemywane oliwą lub balsamem i ob-
wiązywane (Iz 1, 6; Oz 6, 1). Ten gest ma nie tylko znaczenie 
lecznicze, ale chroni przed śmiercią, zapewniając życie i ra-
dość czasów mesjańskich (Iz 61, 3). Za jedynego i skutecznego 
lekarza uznawany jest Bóg (Wj 15, 26; Pwt 32, 39), który dzie-
li się z lekarzami ziemskimi swoją mądrością i pokrzepia cho-
rych na łożu boleści (Syr 38, 1-15; Ps 41, 4). Z relacji autorów 
natchnionych wynika, że celem leczenia jest przywrócenie sze-
roko rozumianego dobrego samopoczucia względem Boga, sa-
mego siebie i bliskich6. 

Prorocy Starego Testamentu, zapowiadając czasy mesjań-
skie, kreślą przed oczyma ludu wybranego erę radości, dobro-
bytu, wyzwolenia od wszelkiego zła, cierpienia, chorób i śmier-
ci. Tego wyzwolenia ma dokonać Mesjasz (Iz 61, 1-3), którego 
przyjściu mają towarzyszyć uzdrowienia (Iz 35, 5-6). Zapo-

4 A. Skowronek, Chorzy i ich sakrament, Włocławek 1997, s. 25.
5 W. Kacz, Teologiczne spojrzenie na chorobę w praktyce duszpaster-

stwa chorych, w: W trosce o niepełnosprawnych, J. Kulik (red.), Łódź–War-
szawa 1981, s. 35. 

6 A. Ołów, Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów, „Commu-
nio”, dz. cyt.,, s. 23-24.
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wiadanym Mesjaszem jest Chrystus, który dając odpowiedź 
wysłańcom Jana Chrzciciela, powołuje się na znaki ery me-
sjańskiej, obejmujące między innymi fakt uzdrowienia cho-
rych: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia, głusi słyszą (Mt 11, 5). 

Chrystus jest zawsze poruszony obecnością ludzi chorych, 
nigdy nie przechodzi obojętnie wobec dramatu ludzkiego bólu 
i cierpienia (Mt 9, 35-36; 14, 35-36; Mk 6, 54-56). Jezus nie 
zadawala się jedynie uzdrowieniem ciała, ale uzdrawia całą 
osobę, przebaczając jej grzechy (Łk 5, 17-25). Uzdrowienia 
dokonywane przez Chrystusa mają sens wyłącznie religijny. 
Modli się On najpierw do Boga (J 9, 41 nn.), wzbudzając 
w chorym nadzieję na uzdrowienie (J 5, 60), a potem spełnia 
usilną i pokorną prośbę o zdrowie (Mt 8, 2; Łk 9, 12). W opi-
sach uzdrowień dokonywanych przez Chrystusa widoczne jest 
żądanie od chorych wiary (Mt 8, 18-31; 14, 21-28). Cudowne 
uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa są zewnętrznym 
znakiem jego mesjańskiego posłannictwa7 i nadejścia czasów, 
w których nie będzie już bólu i cierpienia (Iz 25, 8), a Bóg otrze 
wszelką łzę z oczu swoich czcicieli (Ap 21, 4). 

Chrystus zleca swoim uczniom troskę o ludzi chorych i cier-
piących, ukazując im postawę wrażliwego na nieszczęścia bliź-
nich Samarytanina (Łk 10, 30-37). Chrystus nakazuje Aposto-
łom głoszenie Ewangelii i uzdrawianie chorych (Mt 16, 15-18). 
Uzdrowienia dokonywane przez Apostołów są znakiem nadej-
ścia ery mesjańskiej i należą do głoszonego posłannictwa 
zbawczego, w którym Bóg uwalnia człowieka od sytuacji spo-
wodowanej grzechem (Mk 6, 12-13). Dokonywane uzdrowie-
nia są również realizacją władzy otrzymanej przez Chrystusa 
(Dz 3, 5-8). O wypełnianiu przez uczniów misji zleconej przez 

7 J. Stefański, Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła, dz. cyt., 
s. 30.
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Jezusa mówią również teksty o uzdrowieniu Eneasza z Liddy 
przez Piotra (Dz 19, 32 nn.) oraz wielu chorych z Jerozolimy 
(Dz 5, 15-16). Kościół w Jerozolimie, modląc się wśród prze-
śladowań, prosi o znaki mesjańskie z uzdrowieniem chorych 
włącznie (Dz 4, 29-30). Św. Paweł, głosząc słowo Boże poga-
nom, dokonuje uzdrowień mocą Pana (Dz 14, 8-10; 28, 7-9). 
Z kolei św. Jakub wzywa chorych do tego, aby sprowadzali 
kapłanów, którzy będą się nad nimi modlili i namaszczali ich 
olejem (Jk 5, 14-16).

Wskazania zawarte w Biblii uświadamiają, że człowiek 
chory jest bliski Chrystusowi, od którego doznaje pociechy  
(2 Kor 1, 5) i z którym się utożsamia: Bo byłem chory, a odwie-
dziliście Mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 36. 40).

Wezwanie do troski o chorych i cierpiących znajduje się 
w wielu dokumentach Magisterium. Ukazując rolę chorych 
w Kościele, budzą one wrażliwość duchownych i świeckich na 
świat ludzkiego cierpienia, jak też zachęcają do wspólnego nie-
sienia pomocy duchowo–medycznej. Podkreślając rolę perma-
nentnej formacji wszystkich osób posługujących chorym, pro-
ponują one różne formy pracy duszpasterskiej z chorymi 
i wobec chorych. Warto przywołać niektóre myśli z tego nau-
czania, aby uświadamiając sobie ich bogactwo, znajdować in-
spirację do podejmowanych działań, a zarazem pytać się, któ-
re ze wskazań Magisterium powinno jeszcze znaleźć 
odzwierciedlenie w codziennej praktyce duszpasterskiej. 

Wezwanie do troski o chorych i cierpiących znajduje się 
w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, który w Dekrecie 
o apostolstwie świeckich podkreśla, że Kościół ma okazywać 
chorym chrześcijańską miłość, szukać ich i znajdywać, troskli-
wie pocieszać i wspierać (DA 8). Z kolei w Dekrecie o posłu-
dze i życiu prezbiteów mówi, że odwiedzanie i pokrzepianie 
chorych stanowi jedno z podstawowych zadań prezbiterów 
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(DP 6), którzy, co z kolei podkreśla Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, przez święte namaszczenie i modlitwę mają ich po-
lecać cierpiącemu i uwielbionemu Panu (KK 11). Z kolei 
w Konstytucji o liturgii mówi się, że namaszczenie chorych nie 
jest sakramentem przeznaczonym tylko dla znajdujących się 
w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia (KL 73), ale 
dla chorych będących w różnych stanach choroby (KL 75). 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele zauważa że chorzy szcze-
gólnie łączą się z Chrystusem (KK 11), natomiast – co stwier-
dza się w Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła – mogą 
ofiarować swoje modlitwy i uczynki pokutne w intencji ewan-
gelizacji świata (DM 38). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wskazania Magiste-
rium zawarte w rytuale liturgicznym Sakramenty Chorych. Ob-
rzędy i duszpasterstwo (dalej SCH)8. Jego ukazanie się w 1972 
roku stanowiło odpowiedź na wezwanie II Soboru Watykań-
skiego do odnowienia liturgii poszczególnych sakramentów 
i dostosowanie ich do mentalności współczesnych ludzi (KL 21). 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wspomniany rytuał w swo-
im tytule zrównał strukturę rytualną sakramentów i ich impli-
kacje duszpasterskie. Wspomniany zabieg służył przełamywa-
niu uprzedzeń i schematów myślowych części wiernych 
i duszpasterzy, którzy skupiając się jedynie na posłudze sakra-
mentalnej, nie uświadamiają sobie do końca faktu, że jest ona 
jedynie częścią pastoralnej troski Kościoła o człowieka chore-
go. 

Obrzędy Sakramentów chorych przypominają, że najgłęb-
szym uzasadnieniem troski Kościoła o chorych jest przekona-
nie o obecności w nich cierpiącego Chrystusa (SCH nr 32). 
Odwiedzanie chorych, aby wspierać ich środkami naturalnymi 
i pokrzepiać na duchu stanowi wypełnianie polecenia Chrystusa 

8 Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1998.
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(SCH nr 4). Odnosi się ono do wszystkich ochrzczonych 
(SCH nr 33), a szczególnie do proboszczów i przełożonych 
kleryckich wspólnot zakonnych, którzy mają osobiście ich od-
wiedzać i wspierać ofiarną miłością (SCH nr 16, 38, 34, 42). 
Celem wspomnianych odwiedzin jest nie tylko dostarczenie 
krzepiących słów wiary i pouczenie o znaczeniu choroby w ta-
jemnicy zbawienia, ale doprowadzenie ich do częstego przyj-
mowania sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do przyjęcia 
w stosownym czasie namaszczenia chorych i wiatyku (SCH nr 
43). Odwiedzając chorych, można pocieszać ich opartymi na 
Piśmie Świętym słowami wiary, ukazywać wartość ofiarowy-
wanego w różnych intencjach cierpienia i stopniowo doprowa-
dzać do skorzystania z sakramentów. Odwiedziny chorych są 
też okazją do wspólnej modlitwy, która może się zakończyć 
błogosławieństwem (SCH nr 42-45).

Szczytem działań duszpasterskich wśród chorych przeby-
wających w domach, szpitalach i innych miejscach ma stano-
wić sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych9. Przez 
sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych wzmacnia się 
ich ufność w Boga, uzbraja przeciwko pokusom szatana i po-
maga w odzyskaniu zdrowia, jeżeli jest to pożyteczne dla zba-
wienia duszy (SCH nr 6). Ponieważ wielu wiernych traktuje 
sakrament namaszczenia chorych jako „ostatnie namaszcze-
nie”, dlatego potrzebna jest ogólna i rodzinna katecheza ukazu-
jąca jego istotę i przestrzegająca przed zwlekaniem jego przy-
jęcia (SCH nr 13, 36). Sakramentu namaszczenia chorych 
można udzielać podczas mszy św. sprawowanej w kościele, 
domu chorego lub szpitalu (SCH nr 104), szczególnie podczas 
pielgrzymek, dni chorego i zjazdów stowarzyszeń chorych 

9 Bł. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas mszy św. z udziałem 
chorych i niepełnosprawnych (Wellington, 23 XI 1986), w: Ewangelia cier-
pienia, J. Poniewierski (red.), Kraków 1997, s. 127.
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(SCH nr 107). Chorym trzeba stworzyć możliwość częstego, 
a nawet codziennego, przyjmowania Komunii św. (SCH nr 52), 
a ci, którzy znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie 
śmierci, powinni być pokrzepieni Wiatykiem (SCH nr 26, 117- 
-118).

Mówiąc o posłudze sakramentalnej wobec chorych, w spo-
sób szczególny należy zwrócić uwagę na orędzie papieża Be-
nedykta XVI skierowane z okazji XX Światowego Dnia Cho-
rego. Papież zwrócił w nim uwagę na rolę sakramentów 
uzdrowienia w duszpasterstwie chorych: pokuty i pojednania, 
namaszczenia chorych, Eucharystii. Według papieża, sakra-
ment pokuty przywraca łaskę Bożą, pomagając w przeciwsta-
wieniu się zniechęceniu i rozpaczy, natomiast częste przyjmo-
wanie przez chorych w szpitalach oraz domach Komunii św. 
umacnia ich więź z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym. Papież apeluje też o zwrócenie większej uwagi na 
sakrament namaszczenia chorych, zarówno w wymiarze re-
fleksji teologicznej, jak i działalności duszpasterskiej. Podkre-
śla, że ten sakrament powinien być udzielany nie tylko u kresu 
życia, ale także w różnych sytuacjach związanych z chorobą10. 
Według Benedykta XVI: otoczenie chorych uwagą i opieką 
duszpasterska jest z jednej strony znakiem czujności Boga dla 
cierpiących, a z drugiej przynosi duchową korzyść również ka-
płanom i całej wspólnocie chrześcijańskiej służącej cierpiące-
mu Chrystusowi (Mt 25, 40)11. Papież podkreśla też, że sakra-
menty, wraz ze słuchaniem słowa Bożego i osobistą modlitwą, 

10 Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego (11.09.2012), 
3, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/
hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html (data pobra-
nia 19.09.2012). 

11 Tamże. 
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maja stawać się dla chorych i cierpiących bezpieczną kotwicą 
w wierze12.

Mówiąc o teologicznych podstawach duszpasterstwa cho-
rych, należy przywołać nauczanie i działalność powstałej 
w 1985 roku Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia, przekształconej w 1988 roku w Papieską Radę do spraw 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Warto podkreślić jej rolę 
w inspiracji, rozwoju i koordynacji działań związanych z dusz-
pasterstwem chorych i służby zdrowia. Mówiąc o szeregu ini-
cjatyw tej Rady, należy między innymi przywołać przygotowa-
nie i wydawanie specjalnych opracowań poświęconych 
wielorakiej problematyce duszpasterstwa chorych: Świeccy 
w świecie cierpienia i zdrowia (1987); Formacja kapłańska 
a duszpasterstwo służby zdrowia (1990); Światowy Dzień Cho-
rego. Dlaczego i jak obchodzić? (1992); Karta Pracowników 
Służby Zdrowia (1995). Wspomnieć należy o regularnej publi-
kacji ukazującego się w pięciu językach periodyku „Dolentium 
Hominum” stanowiącego ważny wkład w rozwój i promocję 
duszpasterstwa chorych i służby zdrowia oraz organizacji sze-
regu cyklicznych konferencji i spotkań13. 

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w doku-
mencie Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia podkreśla, że 
będąca integralną częścią posłannictwa Kościoła troska  

12 Tamże, 5. 
13 Konferencje można pogrupować według następujących bloków te-

matycznych: osoba chora i niepełnosprawna (dotyczy osób w podeszłym 
wieku, psychicznie chorych, małych dzieci, cierpiących na choroby zakaź-
ne, niewidomych); działy medycyny (genomika, pediatria, geriatria, medy-
cyna paliatywna, psychiatria); choroby (zakaźne, psychiatryczne, AIDS); 
uzależnienia (alkohol, narkotyki, instytucje katolickie służby zdrowia (toż-
samość, zadania, szpitale); system opieki zdrowotnej (służba życiu, huma-
nizacja, równość świadczeń, problemy ekonomiczne, wyzwania i nadzieje); 
wolontariat w służbie zdrowia i inne. 
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o chorych jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Zaanga-
żowanie świeckich na polu opieki społecznej i zdrowotnej ma 
się zasadniczo wyrażać w sferze badań naukowych, kształtowa-
niu postaw i konkretnej opiece nad chorymi. Wszyscy podej-
mujący różnorodne formy opieki nad chorym, zarówno w wy-
miarze indywidualnym, jak i grupowym, maja im służyć, 
traktując ich w sposób podmiotowy. Szczególne zadanie przy-
pada świeckim pracownikom służby zdrowia, którzy wykonu-
jąc swój zawód, sprawują diakonię, czyli służbę miłosierdzia. 
Podobnie jak kapłani, są oni przyjaciółmi chorych, pełniąc 
swoje apostolstwo wśród nich14.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w doku-
mencie Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia 
zwraca uwagą na potrzebę specjalnej formacji kleryków i ka-
płanów angażujących się w pracę z chorymi. W dokumencie 
podkreśla się, że wspomniana formacja musi obejmować wy-
miar teoretyczny i praktyczny. Wymiar teoretyczny związany 
jest z poznawaniem nauczania Kościoła oraz wskazań nauk 
medycznych w zakresie opieki nad chorymi, natomiast wymiar 
praktyczny polega na stałym kontakcie z chorymi w szpitalach 
i domach. Praktyczna posługa względem chorych nie może 
ograniczać się jedynie do udzielania im sakramentów, ale musi 
obejmować inne formy, łącznie z ich odwiedzaniem i pasterską 
opieką15. W dokumencie apeluje się też do duszpasterzy, aby 
zatroszczyli się o moralną i duchową formację pracowników 
służby zdrowia, którzy są pierwszymi i głównymi pośrednikami 
działań duszpasterskich Kościoła16. Mają oni być traktowani 

14 Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, 
Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia, Watykan 1987, s. 21, 25-28, 34-37.

15 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Formacja ka-
płańska a duszpasterstwo służby zdrowia, Watykan 1991, s. 27-31. 

16 Tamże, s. 26. 
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jako partnerzy w niesieniu pomocy chorym, z poszanowaniem 
ich autonomii organizacyjnej i wykonawczej17. 

Autorzy dokumentu Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia Karta Pracowników Służby Zdrowia podkreślają, że współ-
zależność wymiaru fizycznego, psychicznego i duchowego 
każdego człowieka łączy się z koniecznością zapewnienia jemu 
duchowej i religijnej opieki. Duszpasterska troska kapłanów, 
zakonników i świeckich o chorych ma się wyrażać w kateche-
zie, liturgii i dziełach miłości. Trzeba pomóc chorym w odkry-
waniu odkupieńczego znaczenia cierpienia przeżywanego 
w łączności z Chrystusem oraz umożliwić im korzystanie z sa-
kramentów, będących skutecznymi znakami odradzającej 
i ożywiającej łaski Bożej. Chorzy oczekują ze strony zdrowych 
na świadectwo wiary, mającego siłę „terapeutycznej miłości”18. 
Posługa chorym, będąca realizacją życiowego powołania ludzi 
świeckich i duchownych, jest wyrazem ich uczestnictwa 
w duszpasterskiej i ewangelizacyjnej działalności Kościoła. 
Z jej pomocą dokonuje się rozprzestrzenianie miłości Bożej 
wobec człowieka cierpiącego, a także dzieła miłości wobec 
Boga, który „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszyst-
kich” (Dz 10, 38). Pracownicy służby zdrowia, będąc sługami 
życia, stają się współpracownikami Boga w przywracaniu 
zdrowia chorej duszy i choremu ciału19. Karta Pracowników 
Służby Zdrowia ukazuje również terapeutyczną rolę pełnego 
miłości kontaktu międzyludzkiego. Odgrywa on szczególną 
rolę przy leczeniu zaburzeń i chorób natury psychicznej, doko-
nującym się przez psychoterapię20. 

17 Tamże, s. 43. 
18 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracow-

ników Służby Zdrowia, Watykan 1995, s. 87-88.
19 Tamże, s. 12-15.
20 Tamże, s. 85.
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Dokument Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obcho-
dzić?, podkreślając rolę biskupa diecezjalnego w duszpaster-
skiej posłudze Kościoła wobec chorych, wskazuje na to, że 
powinien on korzystać z pomocy diecezjalnej komisji odpo-
wiadającej za duszpasterstwo służby zdrowia. Jednym z jej za-
dań ma być przygotowanie szczegółowego spisu miejsc opieki 
nad chorymi, centrów osób starych i wspólnot zajmujących się 
osobami uzależnionymi toksycznie oraz innych miejsc opieki 
istniejącymi w diecezji. Zadaniem wspomnianej komisji jest 
też zachęcenie proboszczów do przeprowadzenia obchodów 
Dnia Chorego na terenie poszczególnych parafii, we współpra-
cy z kapelanami szpitali, osobami konsekrowanymi, klerykami 
seminariów duchownych i pracownikami służby zdrowia. Pro-
boszczowie mają też rozbudzać wrażliwość wiernych na po-
trzeby ludzi chorych przez specjalne spotkania połączone z re-
fleksją i modlitwą. Winni oni również nawiązać kontakt 
z parafianami przebywającymi w miejscach opieki społecznej 
oraz żyjącymi samotnie w domach i złożyć im wizytę, a także 
sporządzić ich listę. Proboszczowie parafii miejskich powinni 
rozważyć możliwość przeprowadzenia różnorakich inicjatyw 
pastoralnych na poziomie ponadparafialnym. 

Dokument postuluje, aby inicjatywy podejmowane z okazji 
obchodów Dnia Chorego na poziomie narodowym, diecezjal-
nym i parafialnym stanowiły pewną całość. W czasie obcho-
dów Dnia Chorego na poziomie narodowym powinna odbyć 
się w sanktuarium maryjnym lub innym znanym kościele msza 
św. z licznym udziałem chorych, transmitowana przez radio 
lub telewizję. W obchodach Dnia Chorego na poziomie para-
fialnym trzeba wyodrębnić dwa momenty. Chodzi w pierw-
szym rzędzie o modlitwę i refleksję wspólnoty kościelnej połą-
czoną z obecnością chorych w świątyni oraz inicjatywy 
podejmowane wśród chorych będących w różnych miejscach 
opieki społecznej. Celebracja Eucharystii, połączona z udziela-
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niem sakramentu namaszczenia chorych, ma stanowić kluczo-
we wydarzenie tych obchodów. Chorzy wraz z pracownikami 
służby zdrowia i swoimi najbliższymi winni przebywać w po-
bliżu ołtarza. Mają oni wziąć czynny udział we mszy św., czy-
tając słowo Boże, wypowiadając intencje modlitwy wiernych, 
rozważania o wartości cierpienia oraz przynosząc procesjonal-
nie dary ofiarne. Sprawowanie sakramentu namaszczenia cho-
rych ma być poprzedzone katechezą wyjaśniającą jego charak-
ter, mający wymiar duchowej i fizycznej terapii21. 

Również w nauczaniu Kościoła w Polsce można zauważyć 
troskę o rozwój duszpasterstwa osób chorych i cierpiących. 
Przykładowo II Synod Plenarny w księdze Świętość. Dar i za-
danie Synod postuluje, aby: troskliwą opieką otaczać chorych. 
Trzeba wciąż uświadamiać uczniom Chrystusowym, że choro-
ba jeśli jest przeżywana w zjednoczeniu z Panem, może być 
czasem szczególnej odnowy oraz ubogaceniem całego Ciała 
Chrystusa wielkimi darami świętości. Duszpasterze powinni 
zadbać o wymianę tych darów duchowych przez odwiedziny 
w szpitalach chorych z powierzonej ich pieczy wspólnoty para-
fialnej. Szczególnie jednak trzeba zadbać o chorych leżących 
w domach. Posługa ta powinna mieć postać przynajmniej coty-
godniowej celebracji Komunii św., wspólnej medytacji Pisma 
św. i rozmów. Powinni ją podejmować zarówno kapłani, jak 
i świeccy członkowie apostolatu chorych, zwłaszcza nadzwy-
czajni szafarze Eucharystii22. Z kolei księga Liturgia Kościoła 
po II Soborze Watykańskim podkreśla, że regularne i częste za-
noszenie chorym Eucharystii, a także sprawowanie jej w ich 

21 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Światowy Dzień 
Chorego. Dlaczego i jak obchodzić?, Watykan 1992, s. 45-48.

22 Świętość. Dar i zadanie, w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), 
Poznań 2001, s. 247, 54.
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domach jest przejawem zwykłej troski pasterza i wspólnoty 
o cierpiących członków Ciała Chrystusa23.

Problematyka duszpasterstwa osób chorych i cierpiących 
została też podjęta w dokumentach Komisji Charytatywnej 
Konferencji Episkopatu Polski: Instrukcja o pracy charytatyw-
nej w parafiach z 1986 roku oraz Wskazania duszpasterskie dla 
Parafialnych Zespołów Charytatywnych z 2000 roku. Zobo-
wiązują one wszystkich proboszczów do powołania Parafial-
nych Zespołów Charytatywnych24, których członkowie, dzie-
ląc parafię na rejony charytatywne, powinni w sposób 
szczególny zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w trudnym 
położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym, wśród 
których są między innymi seniorzy, chorzy, niepełnosprawni25.

Nauczanie Magisterium Kościoła uwrażliwia wszystkich 
wierzących na problemy chorych. Według tego nauczania, nikt 
nie powinien przechodzić obojętnie wobec ich potrzeb i cier-
pień, podejmując adekwatne do swoich możliwości działania. 
Duszpasterska posługa wobec chorych, w którą angażują się 
ich rodziny, pracownicy służby zdrowia, wolontariusze, du-
chowni, zakonnice i zakonnicy oraz kandydaci do kapłaństwa, 
może stać się praktycznym sprawdzianem realizacji wezwania 
do budowania cywilizacji miłości. 

23 Liturgia Kościoła po II Soborze Watykańskim, w: II Polski Synod 
Plenarny, dz. cyt., s. 207, 99.

24 Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatyw-
nej w parafiach (19 XI 1986) nr 4, 9, w: W. Przygoda, Funkcja charytatyw-
na Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998, s. 257-265; Komisja 
Charytatywna KEP, Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów 
Caritas (18 V 2000) nr 5, w: L. Achremowicz, Wierzę...Zeszyt formacyjny 
da parafialnych grup charytatywnych, Warszawa 2000, s. 1-12.

25 Komisja Charytatywna KEP, Wskazania duszpasterskie dla parafial-
nych zespołów Caritas (18 V 2000), dz. cyt., 12. 
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Realizowane metody i formy

Autor pragnie teraz ukazać, na podstawie dostępnych wyni-
ków badań socjologicznych, cząstkowy obraz duszpasterstwa 
chorych w Polsce. Trzeba zauważyć, że brakuje całościowych, 
prowadzonych systematycznie badań dotyczących podejmo-
wanego zagadnienia. Z tej racji ilustracja sposobów realizacji 
wskazań Magisterium jest niepełna i fragmentaryczna. Sięg-
nięcie do posiadanych wyników pozwoli jednak na ukazanie 
pewnego, chociaż niepełnego obrazu i zaproponowanie pew-
nych działań na przyszłość. 

Szczególne znaczenie w duszpasterstwie chorych powinien 
odgrywać sakrament namaszczenia chorych. Warto postawić 
sobie pytanie, jakie jest jego miejsce w świadomości Polaków 
i z jaką częstotliwością jest on przyjmowany. Z ogólnopolskich 
badań religijności przeprowadzonych przez ISKK SAC w 2002 
roku wynika, że respondenci przypisywali sakramentowi na-
maszczenia chorych wysoki poziom znaczenia. Aż 83,4% ba-
danych stwierdziło, że sakrament ten odgrywa bardzo duże 
i duże znaczenie w życiu chrześcijanina26. Mimo takich dekla-
racji wyrażanych przez respondentów w badaniach ogólnopol-
skich, trzeba stwierdzić, że świadomość dotycząca jego zna-
czenia i istoty jest mała. Do takiego wniosku upoważniają inne 
badania przeprowadzone wśród mieszkańców różnych diece-
zji. Kiedy proszono ich o podanie nazw znanych przez nich 
sakramentów, sakrament namaszczenia chorych był najczęś-
ciej wymieniany na samym końcu albo wcale o nim nie  

26 J. Mariański, Wiedza i wierzenia religijne Polaków, w: Kościół kato-
licki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, W. Zdaniewicz,  
S. Zaręba (red.), Warszawa 2004, s. 38-39.
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wspominali27. Można przypuszczać, że tak słaba znajomość sa-
kramentu chorych przez respondentów związana jest z tym, że 
w wielu przypadkach utożsamiają go z ostatnim namaszcze-
niem. Przykładowo inne ogólnopolskie badania autora wyka-
zały, że aż 30% respondentów twierdzi, że przyjęcie tego sa-
kramentu przygotowuje do śmierci28. Z kolei 24,1% badanych 
przez ISKK diecezjan warszawsko-praskich stwierdziło, że 
sakrament namaszczenia chorych można przyjąć tylko w nie-
bezpieczeństwie zagrożenia życia29. Szkoda, że nie prowadzo-
no w Polsce szerszych badań dotyczących częstotliwości jego 
przyjmowania przez chorych i rozumienia jego istoty30. 

Ważną rolę w duszpasterstwie chorych odgrywa parafia. Na 
jej terenie mieszka wielu chorych, potrzebujących wielorakiej 
pomocy. Czy polskie parafie podejmują działania na ich rzecz? 
Z badań przeprowadzonych w 2010 roku przez Instytut  

27 W. Zdaniewcz, T. Zembrzuski (red.), Postawy społeczno-religijne die-
cezjan tarnowskich, Warszawa 2001, s. 80-81; W. Zdaniewcz, S. Zaręba,  
T. Zembrzuski (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji 
Łódzkiej, Warszawa 2002, s. 30; W. Zdaniewcz, S. Zaręba (red.), Postawy 
społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich, Poznań 2005, s. 24; W. Zda-
niewcz, S. Zaręba (red.), Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidie-
cezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Warszawa 2006, s. 39; W. Zdaniewcz, S. Za-
ręba, T. Zembrzuski (red.), Religijność mieszkańców Warszawy, Warszawa 
2007, s. 50; Adamczuk L., Sadłoń W., (red.), Postawy religijno-społeczne 
mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2011, s. 31.

28 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju, 
„Ateneum Kapłańskie” 2007, nr 588, s. 334.

29 L. Adamczuk, W. Sadłoń, (red.), Postawy religijno-społeczne miesz-
kańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, dz. cyt., s. 32.

30 Odwołując się do badań przeprowadzonych przez autora, można 
stwierdzić, że aż 60,0% respondentów wcale nie przyjęło w życiu tego sa-
kramentu. Trudno jednak na podstawie jednych tylko badań dokonać uogól-
nień. Zob. T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwo-
ju, dz. cyt., s. 334.
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Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Głównym 
Urzędem Statystycznym wynika, że ponad 92,0% polskich pa-
rafii podejmuje taką aktywność. Stosując kategoryzację opartą 
na używanej w badaniu gospodarki społecznej przez GUS 
można stwierdzić, że niemal we wszystkich parafiach jest 
świadczona pomoc duchowa. Jedna czwarta parafii organizuje 
czas wolny dla chorych. Tylko co dziesiąta parafia prowadzi 
usługi opiekuńcze, a niewielki odsetek parafii proponuje inne 
formy pomocy: pomoc żywieniowa (2,1%), rekolekcje i nau-
czanie (1,6%), pomoc materialna (1,4%), pomoc finansowa 
(1,1%), leczenie (0,3%)31. Z kolei badania przeprowadzone 
przez CBOS w 2011 roku pokazują, że tylko 5,0% responden-
tów korzysta z pomocy rzeczowej świadczonej przez parafie 
(leki, żywność, ubrania), natomiast 1,0% z oferowanych róż-
nych form opieki nad ludźmi starymi, niedołężnymi i chory-
mi32. Zestawiając wyniki uzyskane z przywoływanych źródeł, 
zauważa się między nimi dużą rozpiętość. Tłumaczy się ją mię-
dzy innymi tym metodologią przeprowadzonych badań. W ba-
daniach CBOS nie pytano tylko o formy pomocy chorym, ale 
umiejscawiając je wśród wielu parafialnych inicjatyw społecz-
nych, proszono, aby respondenci wymienili te, z których naj-
częściej korzystają. Z uzyskanych z różnych źródeł badań 
można jednak dedukować, że parafie w zbyt małym stopniu 
służą chorym i cierpiącym w zakresie pomocy pielęgnacyjno-
-medycznej, materialnej i finansowej. 

31 W. Sadłoń, Determinanty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty lo-
kalnej: aktywność parafii w Polsce na rzecz chorych, „Polityka Społeczna” 
2012 nr 5-6, s. 25-26.

32 CBOS, O religijnym i społecznym zaangażowaniu Polaków w lokal-
nych parafiach. Komunikat z badań CBOS, BS/141/2011, Warszawa 2011, 
s. 5-7; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_141_11.PDF (data po-
brania 22.11.2012). 
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Trudno powiedzieć, w świetle przeprowadzonych przez 
ISKK i GUS w 2010 roku badań, na czym polega pomoc du-
chowa udzielana chorym przez parafie. Pytanie zawarte w kwe-
stionariuszu badawczym nie uszczegóławiało tego typu pomo-
cy. Chcąc się szczegółowo przekonać, jakie formy pracy 
z chorymi są realizowane w polskich parafiach, można się od-
wołać do badań prowadzonych przez innych autorów. Z badań 
W. Przygody wynika, że najpowszechniejszą forma opieki 
duszpasterskiej nad chorymi przebywającymi w domach jest 
posługa sakramentalna (spowiedź i Komunia święta) pełniona 
przez duszpasterzy w pierwsze piątki miesiąca, o czym wspo-
mina 88,7% ankietowanych proboszczów. Niekiedy duszpaste-
rze odprawiają w domach chorych mszę św., co potwierdza 
38,9% ankietowanych duszpasterzy33. Z kolei o odwiedzaniu 
chorych w domach przez członków grupy charytatywnej wspo-
mina 39,3% badanych proboszczów. Odwiedziny chorych 
przez członków ruchów, stowarzyszeń i grup apostolskich po-
twierdza 23,6% duchownych34. Z kolei badania autora pokazu-
ją, że prawie 60,0% badanych chorych przebywających w szpi-
talach wie o systematycznym odwiedzaniu chorych przez 
duszpasterzy, a 14,6% o odwiedzaniu ich przez członków Para-
fialnych Zespołów Charytatywnych35. Z przywoływanych ba-
dań wynika, że posługa duszpasterska wobec chorych obejmu-
je w większym stopniu udzielanie sakramentów niż odwiedzanie 
osób cierpiących w domach przez wolontariuszy. Wydaje się 
też, że jeszcze zbyt mały odsetek duszpasterzy odprawia w do-
mach chorych msze św. 

33 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 340. 
34 Tamże.
35 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju, 

dz. cyt., s. 325. 
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W dokumentach Magisterium podkreślaj się, że w realizację 
duszpasterstwa chorych mają się włączać świeccy, szczególnie 
skupieni w Parafialnych Zespołach Caritas. Działając pod prze-
wodnictwem proboszcza, mają one inicjować dzieła charyta-
tywne w parafii, szerzyć ideę miłosierdzia chrześcijańskiego 
oraz podejmować działania na rzecz ubogich i potrzebujących 
wsparcia. Z danych CARITAS POLSKA wynika, że w Polsce 
istnieje 4 790 PZC, angażując w systematyczne, zorganizowa-
ne prace charytatywno-opiekuńcze 43 761 wolontariuszy36. 
Biorąc pod uwagę to, że liczba polskich parafii wynosi obecnie 
10 15037, okazuje się, że PZC funkcjonują w co drugiej parafii. 
Trudno powiedzieć, jaki procent członków PZC w skali kraju 
odwiedza chorych, ale można dedukować, odwołując się do 
wcześniej przywoływanych badań, że kształtuje się on na ni-
skim i średnim poziomie. 

Szczególne znaczenie w duszpasterstwie chorych powinny 
odgrywać obchody Dnia Chorego na różnych, wspomnianych 
przez Magisterium, poziomach, których centralnym punktem 
ma być Eucharystia połączona ze wspólnotowym udzielaniem 
sakramentu namaszczenia chorych. Czy obchody Dnia Chore-
go zajmują właściwe miejsce w duszpasterstwie chorych 
w Polsce? Brakuje szczegółowych danych socjologicznych 
mówiących o obchodach takiego dnia na poziomie diecezjal-
nym, są jednak pewne dane mówiące o poziomie parafialnym. 
Badania W. Przygody mówią o tym, że aż 97,1% badanych 
proboszczów twierdziło o organizowaniu przynajmniej raz 
w roku specjalnych nabożeństwach dla chorych w parafiach38. 

36 O Caritas, http://www.caritas.pl/images/stories/publikacje/caritas_
folder_2012.pdf (data pobrania 6.09.2012). 

37 Wierni i parafie 2010, http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/159-
-wierni-i-parafie-2010.html (data pobrania 6.09.2012).

38 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt.,  
s. 341.
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Co prawda W. Przygoda nie pytał się wprost o częstotliwość 
obchodów Dnia Chorego, ale można przypuszczać, że wspo-
mniane nabożeństwa są jakąś częścią obchodów Dnia Chorego 
w parafii. Nie wiadomo jednak dokładnie, czy są to nabożeń-
stwa okolicznościowe, związane przykładowo z rekolekcjami 
w parafii, czy też włączone w obchody Dnia Chorego, tak jak 
przewiduje to Magisterium. Z kolei z przeprowadzonych przez 
autora badań wynika, że 43,7% respondentów spotkało się 
z organizowaniem Dnia Chorego w swoich parafiach, 11,7% 
twierdziło że takiego Dnia nie organizuje się w ich parafii, 
a 42,6 % badanych nic na temat nie wiedziało39. W wielu para-
fiach obchody Dnia Chorego nie ograniczają się jedynie do wy-
miaru liturgicznego, ale mają również wymiar relaksacyjno-
-integracyjny, którego pewną formą jest spotkanie w domu 
parafialnym połączone z poczęstunkiem. Z badań W. Przygody 
wynika, że o braku takich spotkań wspominało 37,8% bada-
nych proboszczów40. Z powyższych badań można wydeduko-
wać, że obchody Dnia Chorego na poziomie parafialnym, połą-
czone ze specjalną mszą św. i spotkaniem w domu parafialnym, 
nie są jeszcze powszechną praktyką. 

Szczególnym miejscem duszpasterskiej troski o chorych są 
szpitale, hospicja i domy opieki społecznej. Podejmowane 
w nich działania duszpasterskie (udzielanie sakramentów, 
wspólna modlitwa, indywidualne rozmowy z chorymi, aposto-
lat książki i prasy religijnej) ożywiają i intensyfikują życie reli-
gijne chorych, stając się często częścią składową procesu tera-
peutycznego. Działalność duszpasterska prowadzona wśród 
chorych ma też prowadzić do przezwyciężania występującego 

39 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju, 
dz. cyt., s. 325.

40 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt.,  
s. 342. 
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wśród nich poczucia bezużyteczności, zachęcając ich do ofia-
rowania cierpień w różnych intencjach Kościoła i świata. 
Wszystkie placówki potrzebują dobrze przygotowanych, ogar-
niających swoją posługą nie tylko chorych, ale także ich rodzi-
ny i personel medyczny, kapelanów. Czy ich liczba jest wystar-
czająca? Spis Duchowieństwa z 2011 roku podaje, że w Polsce 
jest 408 kapelanów, w tym 197 księży diecezjalnych i 211 za-
konnych41. Wydaje się, biorąc pod uwagę występujące potrze-
by, że za mało jest duchownych wydelegowanych do pracy 
z chorymi42. Trzeba oczywiście zauważyć fakt, że jest spora 
liczby księży którzy „z doskoku” wypełniają funkcję kapelana, 
ale to w dalszej perspektywie jest nie do przyjęcia. Brakuje 
szczegółowych badań na ten temat. Przeprowadzone przez au-
tora w 1998 roku badania pokazały, że 55,5% kapelanów pra-
cuje tylko w szpitalu, natomiast 45,5% ma do wykonania rów-
nież inne obowiązki duszpasterskie43. Przeprowadzone przez  
P. Krakowiaka 12 lat później badania wykazały, że powyższe 
proporcje nie uległy większej zmianie. Duchowni pracujący 
wyłącznie w służbie zdrowia, hospicjach i opiece społecznej 
stanowili 42,5% z ogółu respondentów, natomiast 58,5% kape-
lanów łączyło swoje obowiązki z innymi zajęciami44. Przecią-
żenie licznymi obowiązkami sprawia, że kapelani nie mogą 

41 W. Zdaniewicz, W. Sadłoń (red.), Duchowieństwo Diecezjalne oraz 
Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego, Warszawa 2011. 

42 Z danych Rocznika GUS z 2011 roku wynika, że w 2010 roku w Pol-
sce było 795 szpitali, w tym 509 szpitali publicznych i 286 niepublicznych 
oraz 1421 zakładów pomocy społecznej. Zob. GUS, Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 366, 377. 

43 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju, 
dz. cyt., s. 326.

44 J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, A. Muszala, Ku Szkole 
Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, w: Dolenntium Hominum. Du-
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w pełni realizować swoich zadań, otaczając w wystarczający 
sposób swoją opieką nie tylko chorych, ale także ich rodziny 
i pracowników służby zdrowia. Przeprowadzone przez autora 
badania pokazały, że 27,3% badanych kapelanów obejmuje 
swoją opieką tylko chorych, 49,1% chorych i personel medycz-
ny, 23,6% chorych, ich rodziny i personel medyczny45. Ko-
nieczną rzeczą wydaje się zmiana istniejącego stanu rzeczy. 

Kompetentne sprawowanie posługi w świecie ludzi chorych 
i służby zdrowia wymaga interdyscyplinarnego przygotowania 
specjalistycznego, co powinno w podstawowym wymiarze do-
konywać na poziomie seminarium duchownego. Badania prze-
prowadzone w 1999 roku wśród rektorów Wyższych Semina-
riów Duchownych w Polsce wykazały, że zasadniczo w każdej 
z tych instytucji istnieją elementy formacji teoretyczno-prak-
tycznej przygotowującej do pracy w służbie zdrowia. Mają one 
jednak charakter niesystematyczny, często opcjonalny, możli-
wy do wyboru przez kleryków jako jedna z form ich przygoto-
wania do przyszłej posługi duszpasterskiej. Przykładowo bada-
nia pokazały, że całoroczne, obowiązkowe praktyki dla 
alumnów w świecie służby zdrowia są realizowane tylko 
w 20,0% polskich seminariów, a w jednej dziesiątej z nich 
praktyki w służbie zdrowia są jedną z opcji, która alumni mogą 
sobie wybrać. Niepokojące jest też to, że jedna trzecia rekto-
rów seminariów nie udzieliła żadnej odpowiedzi na ten temat46. 
Istniejący stan rzeczy przekłada się w perspektywie na małe 
zainteresowanie duszpasterstwem służby zdrowia wśród mło-
dych księży. Z badań ks. Pawliny wynika, że w prace charyta-

chowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, J. Binnebesel, P. Krakowiak, 
M. Krobicki, A. Muszala (red.), Kraków 2011, s. 43.

45 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce, Lublin 2001, mps 
dr, s. 265-266. 

46 J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, A. Muszala, Ku Szkole 
Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, dz. cyt, s. 45-46.
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tywne, do których zaliczono kapelanię służby zdrowia i opieki 
społecznej, gotowych jest zaangażować się tylko 1,4% neo-
prezbiterów47. Uzyskane wyniki badań pokazują, że już na eta-
pie seminariów duchownych potrzeba podjęcia działań doty-
czących zarówno systematycznej formacji do pracy w służbie 
zdrowia, jak też ukazywania piękna tej posługi. 

Praca duszpasterska w służbie zdrowia wymaga nieustanne-
go dokształcania specjalistycznego kapelanów. Z badań P. Kra-
kowiaka wynika, że aż 99,0% kapelanów widzi konieczność 
takiego dokształcania, sugerując, że kształcenie powinno od-
bywać się w formie zaocznych studiów podyplomowych 
(87,0%)48. Potrzeba także specjalnych spotkań formacyjnych 
organizowanych przez kurie biskupie i władze zakonne, o któ-
rych braku wspominało w badaniach autora aż 90,9% bada-
nych49. Widoczny tak duży procent odpowiedzi dobrze świad-
czy o świadomości kapelanów, którzy chcą kompetentnie, 
owocnie i z zaangażowaniem pełnić swoją posługę. 

Specjalistyczne kształcenie kapelanów w Polsce jest reali-
zowane podczas cyklicznych ogólnopolskich ich spotkań orga-
nizowanych w listopadzie każdego roku w Częstochowie, jak 
też w ramach spotkań organizowanych w ramach każdej diece-
zji przez diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia. Inną for-
mą kształcenia są studia podyplomowe organizowane w ra-
mach działającej przy Uniwersytecie bł. Jana Pawła II Szkoły 
Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego w Krakowie50. Mimo 

47 K. Pawlina, Formacja do kapłaństwa w polskich seminariach, War-
szawa 2008, s. 67-69.

48 J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, A. Muszala, Ku Szkole 
Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, dz. cyt, s. 40.

49 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce, dz. cyt., s. 282.
50 W 2011 roku z inicjatywy Zakonu Bonifratrów rozpoczęły się na 

Wydziale Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie podyplomowe studia 
w ramach Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego. Studia podjęło 
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możliwości podjęcia studiów specjalistycznych, wielu kapela-
nów nie korzysta z tych form dokształcania, wskazując w ba-
daniach na różne, często łączące się ze sobą powody. Prawie 
80,0% respondentów twierdzi, że nic o nich nie wie o takich 
studiach, 62,0% z nich nie ma pewności co dłuższego zaanga-
żowania w służbę zdrowia, 60,0% wskazuje na brak możliwo-
ści zdobycia zastępstwa na czas wyjazdów na studia, a 59,0% 
na brak motywacji ze strony przełożonych kościelnych oraz 
dyrektorów placówek51.

Ukazany cząstkowy obraz duszpasterstwa chorych w Pol-
sce, wyłaniający się z różnych badań nie jest obrazem pełnym, 
ale na ich podstawie można szkicowo ukazywać, jakie jest to 
duszpasterstwo. Konfrontacja analiz z nauczaniem Magiste-
rium pozwoli na wypracowanie działań, które dobrze będą słu-
żyły realizacji funkcji charytatywnej Kościoła, w której posłu-
giwanie chorym i cierpiącym powinno odgrywać ważne 
miejsce (DCE 25; 31). 

prawie 50 studentów: księża diecezjalni i zakonni, siostry i bracia zakonni 
oraz osoby świeckie. Na program studiów składają się wykłady z teologii 
i nauk humanistycznych, prace w grupach i warsztaty dotyczące komunika-
cji z pacjentami, a także praktyki pastoralno-kliniczne w ośrodkach bonifra-
terskich. Tego typu studia mają przygotowywać do wprowadzania w ośrod-
kach opieki zdrowotnej zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem 
duchownych i świeckich wolontariuszy, występującej w wielu krajów 
w Europie i na świecie. Obecnie jest ona prowadzona w Polsce w 10. boni-
fraterskich szpitalach, domach pomocy i ośrodkach paliatywno-hospicyj-
nych. Zespoły duszpasterskie wspierają tam kapelanów w trosce o ducho-
wo-religijne potrzeby pacjentów i ich rodzin. 

Zob. Zespołowa opieka duszpasterska dla ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, http://www.bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_
show&art_id=1530 (data pobrania 19.10.2012). 

51 J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, A. Muszala, Ku Szkole 
Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego, dz. cyt, s. 50-51.
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Ku przyszłości

Po przedstawieniu wybranych wskazań Magisterium Koś-
cioła dotyczących duszpasterskiej troski o chorych i ukazaniu 
wyników badań socjologicznych obrazujących sposób realiza-
cji tego duszpasterstwa w Polsce, należy wskazać na pewne 
kierunki działań prowadzące do jej rozwoju.

Podstawową sprawą wydaje się pobudzanie i pogłębianie 
świadomości chorych dotyczącej roli i znaczenia sakramentów 
w życiu religijnym człowieka, z podkreśleniem roli sakramen-
tu namaszczenia52. W sytuacji, gdy wielu katolików traktuje 
sakramenty w sposób magiczny i zwraca jedynie uwagę na for-
my obrzędowości zewnętrznej, kapłani powinni w swoim na-
uczaniu bardziej akcentować rolę życia sakramentalnego 
w uświęcaniu człowieka. Może się to dokonywać w ramach 
komentarzy i homilii wygłaszanych w czasie ich sprawowania. 
Do pogłębiania świadomości religijnej chorych można też wy-
korzystywać środki społecznego przekazu. Cenną inicjatywą 
byłoby też wręczanie odpowiednio przygotowanych ulotek 
chorym odwiedzanym przez duszpasterzy w domach i szpita-
lach. Ważną rolę formacyjną odgrywa również wspólnotowe 
udzielanie sakramentu namaszczenia chorych w czasie Dnia 
Chorego. Wyjaśnianie istoty tego sakramentu powinno być 
również kierowane do pracowników służby zdrowia.

52 W ostatnich latach zauważa się pozytywne zjawisko polegające na 
odchodzeniu od udzielania namaszczenia chorych jedynie w niebezpie-
czeństwie śmierci, ale z drugiej strony jest pewna „banalizacja” tego sakra-
mentu i nadużycie polegające na tym, że zachęca się do jego przyjmowania 
wszystkich, którzy ukończyli 65. rok życia albo „źle się czują”. W świetle 
teologii sakramentu namaszczenia chorych oraz prawa kościelnego trzeba 
podkreślić, że ten sakrament jest przeznaczony dla osób poważne chorują-
cych i będących w zaangażowanej starości. Zob. Cz. Krakowiak, Namasz-
czenie Chorych. Sakrament uzdrowienia, Sandomierz 2005, s. 50-51. 
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Wydaje się rzeczą konieczną, aby zintensyfikować działania 
prowadzone wobec osób chorych mieszkających w parafiach, 
wykorzystując do tego chociażby struktury parafialnych zespo-
łów charytatywnych. Należy najpierw zadbać o to, aby tego 
typu zespoły powstały w każdej parafii. Ich członkowie powin-
ni odwiedzać chorych w domach. Jak do nich dotrzeć? Duszpa-
sterze mogą udostępnić członkom parafialnych zespołów cha-
rytatywnych listę chorych odwiedzanych w pierwsze piątki 
miesiąca, aktualizując ją w czasie odwiedzin duszpasterskich 
odbywanych w ramach wizyty duszpasterskiej. Członkowie 
parafialnych zespołów charytatywnych mogą swoją obecnoś-
cią pomagać chorym nie tylko w przezwyciężaniu poczucia 
osamotnienia, ale także w sprzątaniu mieszkania, przygotowy-
waniu posiłków, robieniu zakupów, praniu, rozwiązywaniu 
skomplikowanych problemów administracyjno-prawnych, jak 
też sprowadzeniu lekarza czy pielęgniarki. Mogą też pomagać 
chorym w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów i powia-
damiać duszpasterzy o woli ich przyjęcia. Członkowie zespo-
łów charytatywnych powinni również umożliwić chorym mo-
gącym opuszczać swoje mieszkania udział w obchodach Dnia 
Chorego odbywających się w świątyni parafialnej, jak też 
w specjalnych wczaso-rekolekcjach i pielgrzymkach. Skutecz-
ne i całościowe udzielanie pomocy chorym wymaga współpra-
cy członków parafialnych zespołów charytatywnych z osobami 
pracującymi w państwowej opiece społecznej i innych instytu-
cjach prowadzących działalność charytatywną. 

W odwiedziny chorych w domach, połączone ze świadcze-
niem pomocy duchowo-materialnej, powinni angażować się 
nie tylko członkowie parafialnych zespołów charytatywnych, 
lecz także osoby należące do grup i ruchów religijnych działa-
jących na terenie parafii. Ich członkom grozi nieraz niebezpie-
czeństwo sekciarstwa i skupienia się jedynie na emocjonalnym 
przeżywaniu wiary. Zadaniem kapłanów opiekujących się  
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poszczególnymi grupami i ruchami jest troska o ukazywanie 
harmonii między horyzontalnym i wertykalnym wymiarem 
wiary, której wyznawanie musi być zawsze połączone z dawa-
niem konkretnego świadectwa miłości Boga i bliźniego. 

Ważną płaszczyznę wzajemnej współpracy między duchow-
nymi i laikatem stanowi posługa nadzwyczajnych szafarzy Eu-
charystii. Trzeba więc dążyć do tego, żeby w każdej polskiej 
diecezji znajdowała się ich odpowiednia liczba. Nadzwyczajny 
szafarz Eucharystii, roznoszący codziennie Komunię św. w sa-
lach szpitalnych, pozwoli kapelanom na poświęcenie większej 
ilości czasu na spotkania i indywidualne rozmowy z poszcze-
gólnymi chorymi. Nadzwyczajni szafarze Eucharystii mogą 
również pomóc duszpasterzom parafialnym w roznoszeniu Ko-
munii św. do domów chorych, co będzie swoistą katechezą 
ukazującą wszystkim ludziom właściwy obraz wspólnoty Koś-
cioła, w którym laikat na mocy sakramentu chrztu i bierzmo-
wania może zajmować właściwe sobie miejsce. Pozwoli to tak-
że na zaspokojenie występującego u wielu chorych pragnienia 
częstego przyjmowania Eucharystii.

Owocność działań duszpasterskich podejmowanych w służ-
bie chorym i cierpiącym jest w dużej mierze uzależniona od 
wzajemnej współpracy między duchownymi i laikatem. Wiąże 
się to z koniecznością zmiany sposobu myślenia wszystkich 
osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo chorych i przełamy-
wania pewnych stereotypów myślowych. Wydaje się, że 
w świadomości zbyt wielu duszpasterzy pokutuje nieraz nie-
właściwy od strony teologicznej obraz Kościoła, według które-
go zbyt małe znaczenie przywiązuje się do apostolskiej aktyw-
ności laikatu. Z drugiej strony spotyka się bierność wielu 
katolików świeckich, którzy zrażeni apodyktyczną postawą 
duchownych, nie poczuwają się do odpowiedzialności za czyn-
ne budowanie wspólnoty Kościoła. Chociaż przełamywanie 
stereotypów myślowych i pokonywanie pewnych uprzedzeń 
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jest długotrwałym i wymagającym dobrej woli procesem, to 
jednak jego owocem może stać się pogłębienie tradycyjnych 
i rozwój nowych, adekwatnych do wyzwań współczesności, 
form duszpasterstwa chorych. W tej perspektywie trzeba cho-
ciażby spojrzeć na współpracę osób duchownych i świeckich 
w szpitalach, domach opieki i hospicjach, którzy razem mają 
służyć chorym i cierpiącym.

Duszpasterze, a szczególnie kapelani szpitalni powinni 
obejmować swoją posługą nie tylko chorych, ale również ich 
rodziny oraz personel medyczny. Zadaniem kapelanów szpital-
nych jest troska o wszystkie osoby pracujące w szpitalu, która 
może zaowocować nie tylko rozwojem i pogłębieniem ich ży-
cia religijnego, ale również lepszym sposobem traktowania 
i odnoszenia się do samych chorych. Przeżywana świadomie 
i znajdująca swój wyraz w konkretnych zachowaniach pracow-
ników szpitala wiara wpływa na podniesienie poziomu opieki 
świadczonej w szpitalach. 

Aby kapelan szpitalny mógł objąć swoją troską wszystkie 
osoby tworzące społeczność szpitalną, musi być zwolniony 
z innych obowiązków duszpasterskich. Potrzebny jest też właś-
ciwy dobór duszpasterzy, którzy podejmą pracę w szpitalu. 
Nieraz tę posługę podejmują przypadkowo dobrani kapłani. 
Część z nich przeżywa sytuacje kryzysowe związane z brakiem 
wewnętrznej tożsamości, nie potrafiąc odnaleźć swojego miej-
sca w rzeczywistości parafialnej. Niektórzy z decydentów koś-
cielnych kierują tego typu osoby do pracy w szpitalach, uważa-
jąc, że spełniana w tych miejscach posługa jest czymś mniej 
ważnym niż praca duszpasterska w parafii. Wydaje się, że ten 
sposób myślenia jest błędny. Można nawet zaryzykować twier-
dzenie, że prawie każdy duszpasterz poradzi sobie w posłudze 
duszpasterskiej spełnianej na płaszczyźnie parafialnej, nato-
miast praca w szpitalu wymaga szczególnych predyspozycji 
osobowościowych i specjalistycznego przygotowania. 

kS. tomASz wielebSki



295295

Dobór osób, które poświęcałyby się całkowicie pracy wśród 
chorych, powinien rozpoczynać się już w trakcie formacji se-
minaryjnej, kiedy ujawniają się u części kleryków zamiłowania 
do pracy wśród chorych oraz pełnienia funkcji kapelanów szpi-
talnych. Zadaniem wychowawców seminaryjnych jest zwróce-
nie uwagi na tych alumnów i stworzenie im warunków umożli-
wiających rozwijanie posiadanych charyzmatów. Trzeba im 
także dać możliwość odwiedzania chorych przebywających 
w domach lub szpitalach, a także umożliwić kontakt z doświad-
czonymi kapelanami szpitalnymi. Informację o ich zamiłowa-
niach do pracy wśród chorych należy również umieszczać 
w sugestiach kierowanych do osób odpowiedzialnych za poli-
tykę personalną w diecezjach i zakonach.

Skuteczność i owocność posługi duszpasterskiej świadczo-
nej chorym zależy nie tylko od wzajemnej współpracy między 
osobami duchownymi i świeckimi, ale również od odpowied-
niego przygotowania kapłanów. Tego typu przygotowanie po-
winno być realizowane na szerszą skalę w ramach specjalnych 
praktyk pastoralnych dla kleryków w szpitalach, hospicjach 
i domach opieki społecznej. 

Rodzi się również potrzeba organizowania na szerszą skalę 
specjalistycznego przygotowania dla kapelanów podejmują-
cych zajęcia duszpasterskie w szpitalach. Trzeba propagować 
zespołowy model działalności duszpasterskiej w świecie ludz-
kiego cierpienia. Cieszy fakt, że rozwija się idea zorganizowa-
nia w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce specjali-
stycznych kierunków, na wzór realizowanych na Wydziale 
Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie podyplomowych stu-
diów w ramach Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Boże-
go. Objęcie tego typu edukacją coraz większej liczby osób 
pragnących posługiwać chorym i ich rodzinom pozwoli w per-
spektywie na znacznie podniesienie jakości sprawowanej po-
sługi. 

duszpasterstwo chorych w polsce. Między ideałeM a rzeczywistością



296296

Rzeczą konieczną jest również kontynuowania i rozbudo-
wywania cyklicznych spotkań formacyjnych dla kapelanów 
szpitalnych w diecezjach. Tego typu spotkania mogą służyć nie 
tylko wzajemnej wymianie doświadczeń duszpasterskich, ale 
również być pomocą w rozładowywaniu pojawiających się na-
pięć i stresów związanych z pełnioną przez duszpasterzy posłu-
gą. Miejscem spotkań kapelanów szpitalnych i duszpasterzy 
chorych mogą być ośrodki rekolekcyjne lub domy zakonne. 
Program takich kursów powinien wychodzić naprzeciw wystę-
pującym zapotrzebowaniom i obejmować zarówno prowadzo-
ne przez specjalistów świeckich wykłady specjalistyczne oma-
wiające zasady pracy wśród osób chorych, jak też wymianę 
wzajemnych doświadczeń w grupach. Referaty wygłaszane 
w trakcie trwania tego typu spotkań oraz płynące z podejmo-
wanych dyskusji wnioski powinny następnie ukazywać się 
w formie książkowej. Sprawą niezmiernej wagi wydaje się 
również stworzenie odpowiedniego periodyku, który stanowił-
by płaszczyznę wymiany wzajemnych doświadczeń duszpaste-
rzy i wiernych świeckich oddających się posłudze chorym. 
Tego typu wydawnictwo stanowiłby również źródło fachowej 
wiedzy dotyczącej zasad pracy wśród chorych. Wskazanym 
wydaje się też organizowanie wyjazdów duszpasterzy chorych 
na staże zagraniczne. Podczas takich wyjazdów mogliby oni 
zapoznawać się ze sposobem organizacji duszpasterstwa cho-
rych w innych krajach i następnie przeszczepiać zdobyte do-
świadczenia na polski grunt. 

Godnym polecenia wydaje się też konieczność przeprowa-
dzenia całościowych badań dotyczących stosowanych metod 
i form pracy wśród chorych w Polsce, oceny sprawowanej po-
sługi i ich oczekiwań wobec Kościoła. Badania socjologiczne, 
do których stosowania zachęca II Sobór Watykański w Konsty-
tucji duszpasterskiej o Kościele (KDK 62; DB 17), pozwolą na 
dobre postawienie diagnozy dotyczącej stanu duszpasterstwa 
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chorych, co w konfrontacji z nauczaniem Magisterium umożli-
wi wypracowanie modelu działań zarówno zgodnych ze wska-
zaniami Kościoła, jak również odpowiadających na wielorakie 
potrzeby osób cierpiących.

***
Bł. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa podkreślał, 

że duszpasterstwo chorych jest jednym z priorytetów duszpa-
sterskich, szczególnie w społeczeństwie dobrobytu i wydajno-
ści, w kulturze, którą cechuje bałwochwalczy kult ciała, wypie-
ranie ze świadomości bólu i cierpienia oraz mit wiecznej 
radości (EiE 88). W tym samym dokumencie papież apelował 
o odpowiednie duszpasterstwo w różnych miejscach cierpienia 
oraz o wspieranie rodzin chorych. Szczególną uwagę zwracał 
na konieczność wspierania personelu medycznego oraz para-
medycznego w ich, będącym powołaniem, służbie chorych 
(tamże). Te słowa powinniśmy również odnosić do pracy dusz-
pasterskiej Kościoła w Polsce. W prowadzonych wielorakich 
działaniach nie możemy zapominać o rzeczy najważniejszej – 
mamy dostrzegać w chorych cierpiącego Chrystusa. Pamiętaj-
my też, że nasz stosunek do ludzi chorych będzie jednym z kry-
teriów decydujących o zbawieniu człowieka na sądzie 
ostatecznym (Mt 25, 31-46).

SUMMARY

The article describes the methods and forms of the pastoral 
ministry of the Church against the sick. The author in his article 
refers to theological and biblical foundations of the Church’s 
pastoral care for the sick.

duszpasterstwo chorych w polsce. Między ideałeM a rzeczywistością
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Na pojęcie szkoły wyższej składają się co najmniej cztery 
podstawowe elementy: nauczyciele akademiccy, studenci, baza 
materialna, obsługa administracyjna. W zakresie zaś jej funkcji 
wyższa uczelnia wypełnia co najmniej trzy zadania, często wy-
mieniane w różnej kolejności – kształcenie, badania naukowe, 
wychowanie. Współczesna koncepcja podmiotowości akade-
mickiej pozwala doszukiwać się zmieniających się funkcji 
szkoły wyższej. Mówi się o elementach osobowych, rzeczo-
wych i formalnych tego systemu edukacyjnego, który realizuje 
określone zadania naukowo-badawcze, dydaktyczno-wycho-
wawcze i społeczno-kulturowe.1

* Dr Sabina Zalewska – Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji 
z zakresu pedagogiki, dydaktyki, wiedzy o małżeństwie i rodzinie. Prowa-
dzi zajęcia dydaktyczne na UKSW, SWPR, PWT. Pracuje w poradni „De-
wajtis”. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu pedagogiki i psycho-
logii małżeństwa i rodziny oraz metodyką nauczania.

1 K. Wenta, Kształcenie i doskonalenie pedagogiczne nauczycieli aka-
demickich, Szczecin 1988, s. 34-62.
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Nauczyciel aKadeMicKi dziś. Nadzieje i oczeKiwaNia

Uczelnie wyższe, jak i inne instytucje społeczne, „ewoluu-
ją”, czy chcemy tego czy nie chcemy, od „świątyń mądrości” 
ku „instytucjom usługowym”. A wraz z nimi „ewoluują” ucze-
ni, dla których jakość nauczania była zawsze jednym z istot-
niejszych wyznaczników ich pracy.2

Nauczyciel jako źródło informacji

H. Grabowski3 zdefiniował nauczyciela jako specjalistę 
w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na 
intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku spo-
łecznie pożądanym. Nauczyciel według Z. Żukowskiej4 to za-
wód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to 
odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to umie-
jętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do 
dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przy-
jemność i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności i sy-
tuacje (np. stan materialny). K. Konarzewski5 stwierdził bar-
dzo jednoznacznie, że nauczyciel to szlachetny zawód; szkoda, 
że nauczyciele w swej większości do niego nie dorastają. Na-
uczyciela idealizuje się i poniża zarazem. Społeczeństwo – ustami 

2 Cyt. Za E. Kubiak-Szymborska, Uczony to nie poszukiwacz prawdy 
a uniwersytet to nie miejsce zabiegania o nią, w: Edukacja akademicka 
wobec prawdy, A. Murawska, I. Kość, Szczecin 2010, s. 55; por. także:  
J. Goćkowski, Funkcjonariusze uniwersytetu w perspektywie długiego 
trwania, w: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Warszawa 1997, 23.

3 H. Grabowski, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycz-
nym, Kraków 2000, s. 11-27.

4 Z. Żukowska, Nauczyciel: człowiek – pedagog – specjalista, „Wycho-
wanie Fizyczne i Zdrowie” 1993, nr 4, s. 13-16.

5 K. Konarzewski, Jak nauczyciele normują test osiągnięć szkolnych?, 
Gdańsk 1998, s. 21-45.
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uczonych i nieuczonych – oddaje cześć abstrakcyjnej wizji na-
uczycielstwa, by zaraz z tym samym zapałem krytykować, na-
pominać, ośmieszać rzeczywistych nosicieli tej roli zawodo-
wej.

W 2009 roku „Polityka”, czasopismo poruszające problemy 
społeczne i polityczne przeprowadziło ankietę wśród polskich 
uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat: 
czego oczekują od nauczyciela. Wyniki były bardzo interesują-
ce. Uczniowie nie oczekują by ich nauczyciel był przewodni-
kiem po świecie doświadczeń i wartości, nie widzą w nim mi-
strza, który otwiera przed nimi nowe horyzonty. Oczekują od 
nauczyciela by rzetelnie przekazał im wiedzę. Chcą by był do-
brym „przekaźnikiem” wiedzy. Nauczył ich na tyle dobrze, by 
mogli pokonywać kolejne stopnie edukacyjne, dostając się do 
dobrych szkół i na wymarzone kierunki studiów. Uczniowie 
chcą, by nauczyciel nauczył ich umiejętności czysto technicz-
nych: rozwiązywania testów, uzupełniania rzetelnego wiedzy 
w oparciu o pomoce techniki.

Szkoła przestała być miejscem intelektualno-wychowaw-
czym, gdzie dzieci uczą się oprócz czytania, liczenia i innych 
niezbędnych czynności także twórczo spędzać czas. Obecnie 
wymaga się od nauczycieli, aby ich uczniowie umieli rozwią-
zywać testy i aby walczyli o wyniki. W dzisiejszym świecie 
liczą się tylko rankingi. Nauczycielom nie pozostaje dużo cza-
su na wychowywanie, ponieważ musza przede wszystkim 
przekazać uczniom ogromna ilość informacji i skontrolować 
ją. Na niekorzyść przemawiają również liczne klasy i duże 
szkoły, określone mianem molochów, w których panuje duża 
anonimowość. W ten sposób zatracają one poczucie przynależ-
ności i niszczone są więzi społeczne. Dzieci wychowywane są 
przez Internet, media i pisma młodzieżowe, które zastępują im 
zapracowanych i zagonionych rodziców. Ponieważ są wspa-
niałymi obserwatorami naśladują zachowanie dorosłych. 
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W sposobie ich postępowania można dostrzec przemoc i hipo-
kryzję, którą przesiąknięte jest życie społeczne i świat polityki. 
Smutne jest to, że dorastający człowiek potrzebuje wzorców 
osobowych do naśladowania, które coraz trudniej mu znaleźć. 
Jak zatem kształtować młodego człowieka, uczyć go szacunku 
i poszanowania drugiego człowieka, uczyć prawdomówności 
i zamiłowania do wiedzy?6

Dziś przekazicielem wiedzy jest telewizja. Wielu młodych 
ludzi z niej czerpie swoje informacje, tak z wiedzy powszech-
nej jak i naukowej. Dobrze zorganizowane zajęcia w szkole 
podstawowej mogą być wspomagane mediami edukacyjnymi. 
Jest to wymóg współczesnej dydaktyki. Ze względu na dużą 
atrakcyjność i efektywność są one szczególnie pożądane w zre-
formowanej szkole. Stanowią cenne źródło informacji, zarów-
no dla uczniów jak i nauczycieli. Nowoczesne media pozwala-
ją dzieciom zdobywać wiedze o świecie, tworzyć własny 
system wartości oraz kształtować umiejętności i postawy. Czę-
sto staja się dla uczniów alternatywnym nauczycielem. Media 
znacznie rozszerzają pole poznawcze uczących się, rozwijają 
ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze. Stano-
wią jednocześnie źródło informacji oraz narzędzie rozwoju in-
telektualnego. Dzięki mediom uczniowie spostrzegają obiekty, 
procesy i zjawiska w sposób możliwie wierny, w ich autentycz-
nym otoczeniu, w ruchu, w kolorze, zarówno współczesne jak 
i odległe w czasie i przestrzeni. Za pośrednictwem mediów 
uczeń w klasie może oglądać autentyczne organizmy afrykań-
skie w ich naturalnym środowisku, ukształtowaniu terenu na 
różnych kontynentach, fragmenty wydarzeń historycznych 
z różnych okresów, aktualne wydarzenia z życia politycznego, 
społecznego i kulturalnego całego świata. W dzisiejszym świe-
cie brak umiejętności posługiwania się mediami, sprawia, iż 

6 http://literka.pl/article/show/id/33446 przeglądano dnia 5.10.2010
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człowiek pozostaje w tyle. Rola, jaka media odgrywają w życiu 
współczesnego człowieka, a zwłaszcza w uczeniu się i wycho-
wywaniu, nasuwa potrzebę powszechnej edukacji medialnej. 
Okazuje się, iż media szczególnie silnie kształtują nasz system 
wartości i postaw społeczno-moralnych.7

Innym źródłem wiedzy i dostarczania informacji jest dziś 
Internet. Internet to globalna sieć komputerów. Jeżeli tylko po-
siadamy komputer z odpowiednim oprogramowaniem i wypo-
sażeniem oraz stałe łącze to połączymy  się z dowolnym kom-
puterem na świecie. Obserwowany w ostatnich latach 
gwałtowny rozwój Internetu, wcześniej znanego pod nazwą 
ARPANet, przeszedł zapewne oczekiwania pomysłodawców 
(Advanced Research Projects Agency - agencja rządowa USA) 
i objął swym zasięgiem wszystkie dziedziny, w których nie-
zbędna jest wymiana informacji. Stał się medium wpływają-
cym coraz bardziej na sposób komunikowania się, współpracę 
między ośrodkami naukowymi, wymianę informacji i techno-
logii oraz rozwój metod nauczania. Szczególnie edukacja stała 
się miejscem intensywnych badań i doświadczeń w zastosowa-
niu nowych technologii teleinformatycznych. Z osiągnięć wie-
lu krajów wynika, że edukacja na odległość odgrywa coraz 
większą rolę w szybko rozwijającym się społeczeństwie speł-
niając oczekiwania związane z możliwością przekwalifikowa-
nia się, uzupełniania wykształcenia czy zaspokajania chęci po-
znawczych. 

O ile w latach ubiegłych mówiło się o komputerze jako 
środku dydaktycznym, wykorzystywanym w procesie naucza-
nia, to obecnie pojęcie „komputer” należy rozszerzyć na termin 
„sieci komputerowe”. Komputery zaczęły pracować grupowo, 
korzystać ze wspólnych zasobów – powstały sieci komputerowe 

7 http://www.sciaga.pl/tekst/29291-30-rola_mediow przeglądano dnia 
5.10.2010
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i to nie tylko lokalne, ale i rozproszone, obejmujące swym za-
sięgiem miasto, kraj, kontynenty. W procesie nauczania środ-
kiem dydaktycznym staje się więc sieć komputerowa, która 
przekazuje odbiorcom - nauczycielom i uczniom, określone 
informacje czyli komunikaty poprzez słowa, obrazy i dźwięki, 
a także umożliwia im wykonywanie określonych czynności in-
telektualnych i manualnych. 8

Książki są bardziej wiarygodne niż inne źródła informacji. Taki 
wynik dały badania przeprowadzone przez wydawnictwo 
Flashbook – pisze „Gazeta Wyborcza”. Według użytkowników 
sieci daje ona większą łatwość poruszania się po treści i znajdowa-
nia prostych odpowiedzi na konkretne pytania. Jednak tradycyjne 
publikacje są nie do zastąpienia, jeśli chodzi o przyjemność kon-
taktu i wiarygodność – książki mają silną pozycję jako źródło rze-
telnej wiedzy. Okazało się też, że polscy internauci czytają dużo 
więcej niż przeciętny Polak – aż 89 proc. z nich w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy przeczytało co najmniej jedną książkę. Książki 
są wciąż lepsze od Internetu. Aż 76% użytkowników Internetu 
uważa książki za bardziej wiarygodne źródło informacji niż sieć. 
Tylko 13% Internautów wymienia sieć jako sprawdzone, zaufane 
źródło wiadomości. Wytłumaczenie jest proste. Rozreklamowany 
Web 2.0 to póki co tylko zbiór opinii i wypowiedzi różnych osób, 
na ogół o wątpliwej wartości poznawczej. Kiedy ktoś potrzebuje 
solidnej, ugruntowanej wiedzy, sięga po książki. Jak pokazało ba-
danie – dzieje się tak niezależnie od tego, czy jest sieciofobem czy 
wręcz przeciwnie – zna Internet jak własną kieszeń. Sieć wcale nie 
zniechęca też do lektury jako sposobu spędzania czasu. Polscy in-
ternauci czytają dużo, dużo więcej niż przeciętny Polak. Badania 
wskazały m.in., że aż 89% z nich w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
przeczytało przynajmniej 1 książkę. Tymczasem według badań 

8 http://www.gimnazjum.rzasnia.com.pl/publ8.htm przeglądano dnia 
5.10.2010
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IPSOS, w odniesieniu do całości społeczeństwa wskaźnik ten wy-
nosi tylko ok. 58%. Z prostego wyliczenia wynika, że przeciętny 
użytkownik sieci sięga po „papierową lekturę” prawie dwa razy 
częściej. Dyscypliny, w których książka jest zdaniem internautów 
gorsza od sieci to przede wszystkim łatwość znalezienia odpowie-
dzi na konkretne pytania (aż 93% internautów uważa, że sieć ma 
tej kwestii istotną przewagę), atrakcyjność przekazu i łatwość po-
ruszania się po treści.9 Badania te tchną optymizmem. Tym bar-
dziej, że rzetelna nauka zawsze opierała się na przekazie pisem-
nym. Studenci także w podstawie swego nauczania zawsze mieli 
wpisane spędzanie długich godzin w czytelniach bibliotecznych.

Nauczyciel jako autorytet

Należałoby się zastanowić czy jest autorytetem? Współ-
czesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych 
i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współ-
czesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę na-
uczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do 
jego wiedzy i umiejętności pedagogicznych, ale również co do 
moralnego poziomu jego własnej osobowości. Istnieją różne 
rodzaje autorytetów, które na ogół występują parami.10

Autorytet wyzwalający i ujarzmiający oraz autorytet we-
wnętrzny i zewnętrzny. Autorytet wyzwalający ma inspirujący 
i konstruktywny wpływ na postępowanie osób, u których  

9 http://ksiazki.wp.pl/tytul,Ksiazki-sa-bardziej-wiarygodnym-zrodlem-
-informacji-niz-internet,wid,10847,wiadomosc.html?ticaid=1b16c przeglą-
dano dnia 19.10.2010

10 B. Śliwierski, Władztwo pedagogiczne w ponowoczesnym świecie, 
„Edukacja i Dialog” 1997, nr 1, s. 11. względem autorytet zewnętrzny jest 
tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, urzędowym lub formalnym.
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cieszy się uznaniem. Autorytet taki ma szczególne znaczenie 
w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wychowawca 
darzony takim autorytetem mobilizuje swoich wychowanków 
do inicjatyw i podejmowania samodzielnych działań, pogłębia 
poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Autorytet ujarz-
miający natomiast wypływa nie z osobistych zalet czy zasług 
jego nosiciela, lecz z wygórowanej ambicji i żądzy władzy. 
W przypadku wychowawcy czy nauczyciela o takim autoryte-
cie mamy do czynienia z osobą pragnącą bezwzględnie podpo-
rządkować sobie wychowanków poprzez stosowany wobec 
nich przymus zewnętrzny. Cel taki uzyskuje się w wyniku wy-
dawania ambitnych zakazów i nakazów, nieustannej i nużącej 
perswazji, w której nie ma miejsca na dyskusję i jakikolwiek 
kompromis. Dla autorytetu wewnętrznego charakterystycznym 
jest fakt dobrowolnej uległości innych osób i gotowości do 
podporządkowania się ze względu na odczuwany podziw i uz-
nanie. Autorytet taki zwykle przypisuje się osobie, której siła 
wpływa na innych, tkwi nie tyle w jej sposobach postępowania 
czy stosowanych przez nią technikach oddziaływań ile w jej 
cechach charakteru i wartościach, jakie uznaje i konsekwentnie 
realizuje w życiu codziennym. Z autorytetem zewnętrznym 
mamy do czynienia wówczas, gdy podporządkowanie nie jest 
dobrowolne. Osoba o takim autorytecie ma moc wywierania 
wpływu na innych nie tyle dzięki swym osobistym przymio-
tom, ile zajmowaniu ważnego stanowiska w hierarchii władzy 
lub pełnieniu funkcji upoważniającej do formalnego podpo-
rządkowania sobie innych. Pod tym 

Kiedy staje się autorytetem? L. Haber 11 przeprowadził ba-
dania wśród studentów państwowych i prywatnych uczelni,  

11 L. Haber, Poznawcze aspekty badań nad społecznością informacyj-
ną, w: Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie miasteczka interne-
towego AGH, L. Haber  (red.), Kraków 2001, s. 38-41.
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starając się określić zbiór cech osobowościowych nauczyciela 
akademickiego, które są szczególnie ważne dla budowania 
jego autorytetu (tab.1).

Tab.1. Cechy osobowe nauczyciela akademickiego szczególnie 
akceptowane i nie akceptowane przez studentów (N=326)

Cechy pozytywne Ranking Cechy negatywne
Uczelnia państwowa Uczelnia prywatna Uczelnia państwowa Uczelnia prywatna

Profesjonalizm
Komunikatywność

Współpraca
Obiektywizm

Wyrozumiałość

Profesjonalizm
Komunikatywność

Współpraca
Zdyscyplinowanie

Obiektywizm

1
2
3
4
5

Zarozumiałość
Niekompetentność

Niekomunikatywność
Subiektywna ocena
Rutyna w działaniu

Niekompetentność
Subiektywizm

Niekomunikatywność
Zarozumiałość

Niezdyscyplinowanie

A.Rumiński12 podjął w swoich badaniach problem ułożenia 
hierarchicznego cech dobrego nauczyciela akademickiego 
w świetle badań ankietowych wśród nauczycieli krakowskich 
uczelni. Cechy dobrego nauczyciela akademickiego w opinii 
badanych nauczycieli to w kolejności:
• posiadający duży zasób wiedzy; 
• posiadający zdolności dydaktyczne;
• konsekwentny i wymagający; 
• łatwo nawiązujący kontakt; 
• mający wysoki poziom moralny; tolerancyjny; 
• rzetelny i sumienny; twórczy intelektualnie; 
• kochający swoją pracę, mający wysoką kulturę osobistą; 
• mający autorytet i uznanie; 
• pogodny, z poczuciem humor.

12 A. Rumiński, M. Szymański (red.), Wstęp, w: Wychowanie dzieci 
i młodzieży na przełomie tysiącleci, Kraków 1998, s. 6.
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Nauczyciel to autorytet wiedzy czy praktyki?

Autorytet to mistrz? Można umownie przyjąć, że „mistrz” to 
najwyższa, docelowa „forma” funkcji nauczyciela. Mistrz jest 
kimś godnym naśladowania, autorytetem w swojej dziedzinie. Ta-
kim nauczycielem (życia) może być rodzic, ksiądz, trener sporto-
wy, członek rodziny, telewizja, media, wreszcie Kościół. Jest się 
zawsze mistrzem dla kogoś. Według słowników i leksykonów być 
mistrzem to: zdobyć pierwsze miejsce w jakiejś konkurencji, dzie-
dzinie, być osobą dbającą o przestrzeganie jakiegoś ceremoniału, 
być człowiekiem niedoścignionym w jakiejś konkurencji. Mistrz 
to nauczyciel mający najwyższy stopień wtajemniczenia, czło-
wiek najdoskonalszy w jakiejś umiejętności, człowiek, którego 
obiera się na wzór, swojego nauczyciela. Synonimami słowa 
„mistrz” jest np.: nauczyciel, wychowawca, instruktor, tutor, prze-
wodnik, cicerone, przywódca duchowy, ideolog, cywilizator, apo-
stoł, misjonarz, guru, mentor (z gr.). Mistrz towarzyszy swojemu 
podopiecznemu. Jest przy nim, choć go w żadnym wypadku nie 
zastępuje, nie wyręcza. Można powiedzieć, że jest krok za wycho-
wankiem - choć wiedzą czy przewidywaniem wyprzedza go prze-
cież o kilka „kroków”. Wychowanie to proces dynamiczny i jeśli 
mistrz i wychowanek są w nieustannym „ruchu”, podlegają cią-
głej zmianie - to wychowawca musi wiedzieć, ku jakiemu celowi, 
w jakim kierunku „ruch” ten się odbywa. Mistrz ma więc świado-
mość celu, ideału i sposobu, jak do tego celu się zbliżyć. Mistrza 
cechuje czystość intencji zadania, którego się podjął. Nie jest inte-
resowny w tym, co robi, ponieważ zniszczyłoby to zaufanie, które 
muszą mieć do siebie obie osoby. Nawiązuje się bardzo specyficz-
na i delikatna nić porozumienia, współpracy, zrozumienia, zgody. 
W innym wypadku łatwo o manipulację.13

13 S. Zalewska, Relacje mistrz-uczeń we współczesnych realiach uczel-
ni wyższej. Rzeczywistość i oczekiwania, w: Edukacja akademicka wobec 
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By odpowiedzieć na pytanie czy nauczyciel to autorytet 
wiedzy czy praktyki przeprowadzono badania w ramach zajęć 
dydaktyki ogólnej. Badania objęły grupę studentów: 137 osób. 
Byli to studenci trzech kierunków: psychologii, filozofii, ochro-
ny środowiska. Badania były prowadzone metodą ankietową 
i narracją. Przystępując do badań starano się odpowiedzieć na 
pytania: Jakie cechy studenci cenią w nauczycielach akademi-
ckich, a jakich nie cenią. Co jest dla nich istotne w przekazy-
wanej wiedzy i technikach jej przekazu, stosowanych przez 
nauczycieli akademickich. Co wysoko cenią studenci u na-
uczycieli akademickich i dlaczego te właśnie cechy i umiejęt-
ności?

Cechy cenione przez studentów u nauczycieli 
akademickich

• erudycja, kultura języka
• szerokie spojrzenie na zagadnienia społeczne
• profesjonalizm
• umiejętność przekazu wiedzy
• szacunek do studenta
• życzliwość
• wysoka kultura osobista
• jasność wymagań
• wysokie wymagania wobec studentów
• elastyczność
• otwartość na studenta
• otwartość na nowe technologie
• równe traktowanie studentów (bez protekcji i stronniczości)
• zaangażowanie w zajęcia

prawdy, A. Murawska, I. Kość (red.), Szczecin 2010, s. 185-186.
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• dystans do własnej osoby
• dbałość o łączenie teorii z praktyką
• dbałość o dobre zrozumienie przekazywanego programu 

(komunikacja zwrotna)
• z pasją
• konsekwencja 

Cechy, których studenci nie cenią u nauczycieli 
akademickich

• brak umiejętności przyznania się do błędu
• niejasność wymagań
• lenistwo tak w sferze własnego rozwoju jak i nauczania
• poczucie wyższości
• nieprzystępność 
• prowadzenie zajęć w sposób mało atrakcyjny
• zacieranie się granicy pomiędzy nauczycielem a studentem
• podejście typu: „skoro nie chcą sami, nie będę ich zmuszał”
• przeprowadzanie zajęć tylko ze względu na prace, jako 

przykrego obowiązku, nie pasji 
• brak dzielenia się własnym doświadczeniem
• bazowanie tylko na teorii
• brak kompetencji
• mniejsza stanowczość w egzekwowaniu zasad
• nieuprzejmość
• niezrozumiały język
• 

W badaniach ukazało się jedno ciekawe zjawisko. Studenci 
podzielili nauczycieli akademickich na dwie grupy, niejako 
dwa oblicza nauczycieli, przypisując im pewien zespól cech 
i zachowań. Niektórzy z badanych studentów przypisali tym 
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obliczom konkretne kategorie. Podzielili nauczycieli na sta-
rych i młodych nauczycieli akademickich.

Tab. 2 Portret współczesnego nauczyciela akademickiego (DWA 
OBLICZA)

OBLICZE I
(STARY PROFESOR)

OBLICZE II
(MŁODY NAUKOWIEC)

	 Stary styl naukowca
	 Stateczny
	Wszechstronny
	 Symbol „innego świata”
	Kultura ubioru
	Dobre maniery
	Wyszukany język
	Autorytet
	 Szacunek dla studenta

	 Pozbawieni tajemniczości
	Niekulturalni
	 Brak im umiejętności 

wypowiadania się
	 Bardziej elastyczni
	Dynamiczni
	 Zmniejszają dystans
	 Chętniej korzystają z nowych 

technologii

Studenci przedstawili także bardzo ciekawe narracje na te-
mat nauczycieli akademickich, dokonując głębokiego namysłu 
nad ich rolą w swoim żuciu. Oto kilka z najciekawszych.

Anna, Portret współczesnego nauczyciela akademickiego:
„Według mnie dominują chyba dwa „trendy” kadra profe-

sorów, ludzi doświadczonych z bardzo dużą wiedzą (często im-
ponującą studentowi), o dość utrwalonym sposobie wykłada-
nia, wykłady treściowo są bardzo podobne w kolejnych latach. 
Drugi typ to kadra młodych doktorantów, bardziej niejednolita 
jeśli chodzi o jakość, jak i teść zajęć. Są za to, w odniesieniu do 
profesorów bardziej elastyczni i dynamiczni.” 

Wojtek, Portret współczesnego nauczyciela akademickiego:
„Współczesny nauczyciel akademicki jest osobą niezwykle 

wykształconą, z reguły posiadająca duże doświadczenie  
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w danej dziedzinie oraz pasję. Nie uważam jednak, że każdy 
ma zdolności so przekazywania swojej wiedzy, a może po pro-
stu brak mu chęci lub motywacji do jej przekazania. wydaje mi 
się, że niektórzy nauczyciela nie stawiają sobie za główny Ce 
przekazać wiedzę w jak najbardziej efektywny sposób; po pro-
stu wykonują swoją pracę, lecz nie wkładają w nią serca.”
Agata, Portret współczesnego nauczyciela akademickiego:

„Współczesny nauczyciel akademicki, to w zasadzie twór 
złożony z dwóch części. Są starsi profesorowie i młodsi dokto-
rzy, czy doktoranci. Starsi profesorowie reprezentują dawny 
styl naukowca, ale przede wszystkim człowieka wykształcone-
go. Są stateczni, wszechstronni, panie to prawdziwe damy, 
a panowie dżentelmeni. Dla mnie SA symbolem jakiegoś inne-
go świata- wyższego. Wspaniałego. Obawiam się, że wraz 
z nimi umrze ten świat – prawdziwy świat nauki, gdzie poza 
słusznymi naukowymi teoriami liczy się takt, dobre maniery, 
wyszukany język. Starsi profesorowie, z którymi się stykam SA 
dla mnie ogromnymi autorytetami, powiedziałabym nawet, że 
autorytetami na całe życie. Młodsi natomiast SA pozbawieni 
tajemniczości, piękna, niejednokrotnie kultury. Brak im umie-
jętności wypowiadania się. Przede wszystkim zaś obie te grupy 
różnia się podejściem do studenta. Starsi są przepełnieni sza-
cunkiem do każdego studenta. Traktują nas jak dorosłych, po-
ważnie, ale zawsze z SZACUNKIEM. Młodszym zawsze tego 
brakuje.”

Zakończenie

Dobrze kształcić i wychowywać mogą przede wszystkim ci, 
którzy sami są dobrze wykształceni i bardzo dokładnie wiedzą, 
kim są dla siebie i kim są dla swoich uczniów - studentów- wy-
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chowanków.14 Jednak problemem naczelnym jest negatywny 
charakter selekcji kandydatów do zawodu nauczyciela. Obec-
nie mamy raczej do czynienia z naborem, a nie pożądanym 
społecznie i pedagogicznie doborem ludzi do zawodu nauczy-
cielskiego.15

Trudnym wyzwaniem kształcenia uniwersyteckiego jest 
tworzenie warunków do właściwej interakcji pedagogicznej 
między nauczycielem i studentem. Interakcja ta musi zasadzać 
się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Powinno ją cha-
rakteryzować partnerstwo i pomoc ze strony nauczyciela nie-
siona studentowi, pomoc w rozwoju intelektualnym, instru-
mentalnym (umiejętności, sprawność), moralnym (etyka), 
empatii. Tak rozumiane spotkanie nauczyciela i studenta stwa-
rza szansę na kształcenie o charakterze prospektywnym –  
otwarty, twórczy, niespokojny poznawczo pedagog to wycho-
wawca, który dojrzewa do tożsamości roli. Taki nauczyciel jest 
odpowiedzialny za siebie i swoich wychowanków.16

Wydaje się, że w dobie współczesnych przemian w Szkolni-
ctwie Wyższym od nauczyciela akademickiego wymaga się 
przede wszystkim, aby był dobrym dydaktykiem. Czyli w pew-
nym stopniu spełniał oczekiwania uczniów – studentów. Jed-
nak z tym zawodem-powołaniem wiąże się droga nauki. Czyż 
ona nie powinna być ważniejsza? Dzięki niej Nauczyciel aka-
demicki staje się autorytetem i mistrzem w swojej dziedzinie. 
Czy współczesne wymagania pozwalają na pogodzenie tych 
dwóch różnych kompetencji?

14 J. Bogusz, Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia 
i wychowania, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 1996, nr 4, s.18-23.

15 K. Duraj-Nowakowa, Systemologiczne inspiracje pedeutologii, Kra-
ków 2000, s. 35-48.

16 J. Derbich , Studiowanie jako tworzenie samego siebie, „Pedagogika 
Szkoły Wyższej” 1996, nr 4, s.119-124.
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SUMMARY

Universities and other social institutions “evolve” if we 
want it or not, from the “temples of wisdom” to the “service 
institutions”. And at the same time, the scholars, for whom the 
quality of teaching has always been one of the most important 
determinants of their work, undergo a similar evolution. The 
article concerns the academic teachers and analyses what hopes 
and expectations the students of contemporary universities put 
upon them.

 tłum. Olga Kwiatkowska
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