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WPROWADZENIE
Kościół naucza, że „aktywność ludzka, jak pochodzi od
człowieka, tak też ku niemu się skierowuje (…). Jeżeli się dobrze pojmuje wzrost, jest on wart więcej, aniżeli zewnętrzne
bogactwa, jakie można zdobyć (…). Podobnie więcej jest warte
to wszystko, co ludzie czynią dla wprowadzenia większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa, bardziej ludzkiego uporządkowania dziedziny powiązań społecznych, aniżeli postęp techniczny (…). Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby
zgodnie z planem Bożym i wolą Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powołania bądź indywidualnie, bądź społecznie” (II Sobór Watykański, Konstytucja
Gaudium et spes, 35). W innym miejscu Ojcowie soborowi nauczają, że „porządek (rzeczy) stale trzeba rozwijać, opierać na
prawdzie, budować w sprawiedliwości, ożywiać miłością;
w wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniejszą ludzką równowagę. Żeby tego dokonać, trzeba wprowadzić odnowę w sposobie myślenia i szeroko zakrojone przemiany życia
społecznego. Duch Boży, który przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze ziemi, pomaga tej ewolucji”
(II Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes, 26).
Ta idea postępu, opartego na wartościach ewangelicznych,
pojawia się w artykułach naukowych zamieszczonych
7
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w numerze 18 Warszawskich Studiów Pastoralnych. Tym razem wyniki badań naukowych zostały podzielone na trzy kategorie: 1) teologia w praktyce; 2) rodzina, wychowanie duszpasterstwo; 3) Kościół działający. Autorzy naukowych publikacji
poszukiwali praktycznych rozwiązań aktualnych problemów
Kościoła, ale jednocześnie pokazują niezmienną wartości teorii teologicznej, której podstawowym źródłem jest Objawienie. Publikowane w bieżącym numerze artykuły mają charakter pastoralny i tak jak teologia pastoralna, czyli praktyczna,
czerpią z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej
Kościoła w historii (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska
Pastores dabo vobis, 57).
Jedną z podstawowych wartości ewangelicznych jest bezinteresowna dobroczynność. W życiu społecznym stanowi ona
podstawę rozwoju wartości humanistycznych. Natomiast każdy
rodzaj skąpstwa staje się przyczyną niedorozwoju moralnego
zarówno indywidualnych ludzi, jak i całych społeczeństw. Należy jednak podkreślić, że zło nie polega na „mieć” jako takim,
ale na takim „posiadaniu”, które nie uwzględnia jakości i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr, które powinny być
podporządkowane „byciu” człowieka i jego prawdziwemu powołaniu. Jan Paweł II nauczał, że rozwój zredukowany do
„mieć” obraca się przeciw tym, którym miał służyć (Jan Paweł
II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 28). W działalności Kościoła i poszczególnych jego członków konieczne jest zatem nieustanne uświadamianie nienaruszalnej godności każdej osoby
ludzkiej. Jest to zadanie istotne, centralne i jednoczące dla każdej posługi na rzecz rodziny ludzkiej, do sprawowania której
Kościół jest powołany. Pośród wszystkich stworzeń tylko człowiek jest „osobą”, podmiotem świadomym i wolnym i właśnie
dlatego stanowi „ośrodek i szczyt” wszystkiego, co istnieje na
ziemi (II Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes, 12).
8
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Badania, prowadzone w teologii praktycznej, mają służyć
i Kościołowi, i człowiekowi, a przez niego także światu,
w którym żyje na co dzień. Nie jest to zadanie ani łatwe, ani
proste. Dlatego każda teologiczna publikacja, mając swoją
wartość naukową, jest też zachętą do dyskusji, dialogu, także
naukowego sporu czy polemiki, ale zawsze z poszanowaniem
pracy naukowej ich Autorów. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Autorom za trud przygotowania artykułów
naukowych do tego numeru i jednocześnie zachęcić i zaprosić
kolejnych teologów do podjęcia współpracy z Redakcją Warszawskich Studiów Pastoralnych.
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„News values” i „framing”
w kształtowaniu obrazu Kościoła
katolickiego na podstawie prasy
polskojęzycznej w 2012 roku
“News values” and “framing” in the shaping
of the image of the Catholic Church on the basis
of Polish-language press from 2012
Wstęp
Artykuł niniejszy jest próbą dostrzeżenia i wyjaśnienia niektórych zasad, które stosują dziennikarze w interpretacji wydarzeń. Autor dokonuje spojrzenia na najważniejsze problemy
Kościoła w Polsce i na świecie roku 2012, w oparciu o oficjalne
komunikaty instytucji kościelnych i w oparciu o ich interpretację przez reprezentatywne tytuły prasy polskojęzycznej. Konkretne przykłady tekstów dziennikarskich pomagają odkryć
czytelnikowi technikę tzw. „framingu”, stosowaną powszechnie w pracy dziennikarskiej jako narzędzia pomocnego w opisywaniu rzeczywistości. Artykuł wyjaśnia celowość zabiegów
dezinformacyjnych, jakimi są utrwalanie stereotypów o Kościele oraz negatywny obraz Kościoła rodzący antyklerykalizm,
11
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jednocześnie postulując konstruktywne zabiegi ze strony instytucji, będących przedmiotem newsa.
1. Instytucjonalny i medialny obraz rzeczywistości
Opublikowany na koniec 2012 roku raport Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski wymienia najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła rzymskokatolickiego w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia tegoż roku. W opracowaniu przygotowanym przez ks. Józefa Klocha można zauważyć, że
„Wspólne przesłanie o pojednaniu narodów Polski i Rosji”
podpisane dnia 17 sierpnia 2012 r. oraz październikowy synod
biskupów na temat nowej ewangelizacji są momentami najistotniejszymi w Kościele polskim i Kościele powszechnym
z punktu widzenia instytucjonalnego komunikatu1. Ponadto
rzecznik KEP wymienia jako ważne następujące wydarzenia
*ur. 24 września 1979 r. w Łodzi. E-mail: rafalles@vp.pl1998 – 2004:
Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. 2005–2010 Studia z zakresu
komunikacji społecznej instytucjonalnej na Papieskim Uniwersytecie
św. Krzyża w Rzymie 2004, magister teologii, Wydział Teologiczny UKSW
w Warszawie, na podstawie pracy Wpływ telewizji na osobowość czowieka
jako problem duszpasterski w świetle najnowszej literatury (promotor:
bp dr Adam Lepa). 2010, doktor komunikacji społecznej instytucjonalnej
(doctor in communicatione sociali institutionali), Wydział Komunikacji
Społecznej Instytucjonalnej PUSC w Rzymie (Pontificia’ Universita’ della
Santa Croce, Roma) na podstawie pracy I principali doveri professionali
nella formazione dei giornalisti. Un’analisi della formazione accademica
e professionale nei diversi Paesi dell’Europa (promotor: Prof. Norberto
González Gaitano; recenzenci: Prof. Giovanni Tridente, Prof. Diego Contreras). Nostryfikacja doktoratu – doktor nauk humanistycznych w zakresie
nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii
1

12

„News values” i „framing” w kształtowaniu obrazu Kościoła katolickiego...

i problemy, na które zwracają uwagę polscy księża biskupi:
pogarszająca się sytuacja demograficzna Polski jako wynik niskiej dzietności, podwyższenie wieku emerytalnego, zmieniony status nauczania religii w szkole, rozmowy rządu i KEP na
temat przekształcenia Funduszu Kościelnego. Ks. Józef Kloch
wspomina ponadto rolę Katolickiej Agencji Informacyjnej
w obalaniu mitu bogatego Kościoła, kwestię przyznania miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam, kongres
Nowej Ewangelizacji w Kostrzyniu nad Odrą. Zdaniem rzecznika KEP nie sposób pominąć także ogłoszenia społecznego
dokumentu biskupów i ich apelu o uszanowanie wolności sumienia parlamentarzystów podczas głosowań w parlamencie.
Z kolei metropolita przemyski, ks. abp Józef Michalik oprócz
wymienionych wyżej wydarzeń podkreśla wagę niektórych
zapisów przyjętych przez rząd Konwencji o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, jak również profanację
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej2.
Czy podobnie spogląda prasa polskojęzyczna na to co działo się w polskim Kościele i w Kościele powszechnym? Autor
stawia to pytanie, ponieważ już pobieżna analiza prasowa najważniejszych dzienników i tygodników polskojęzycznych
wskazuje, że punktem zainteresowania najbardziej poczytnych
dzienników i tygodników były niektóre ze zdarzeń wyżej wymienionych. Już pobieżna analiza prasowa wskazuje duże różnice w interpretacji wydarzeń w zależności od gazety.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uchwała Rady Wydziału nr 102/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.)
Por. Wydarzenia roku 2012 w Kościele – według rzecznika Episkopatu w:
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=45760
(30.04.2013)
2
Por. Abp Michalik podsumowuje rok 2012 w: http://kosciol.wiara.pl/
doc/1409832.Abp-Michalik-podsumowuje-rok-2012 (30.04.2013)
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2. Spojrzenie analityczne
Spróbujmy zatem, choć pobieżnie, na przykładzie różnych
artykułów, które ukazały się w prasie polskojęzycznej, przyjrzeć się najważniejszym problemom Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego, na które zwracała uwagę prasa w badanym czasie roku 2012. Będziemy konfrontować echa prasowe
z oficjalnym komunikatem instytucjonalnym władz kościelnych, dostrzegając tym samym zasadnicze różnice w interpretacji przekazu. W naszej analizie autor odniesie się do czterech
problemów: działalności Komisji Majątkowej, prac rządu
i Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przekształcenia
Funduszu Kościelnego, obecności i sposobu rozwiązywania
problemów nadużyć seksualnych w Kościele oraz Wspólnego
przesłania o pojednaniu narodów Polski i Rosji.
2.1. Działalność Komisji Majątkowej
2.1.1. Przekaz instytucjonalny

Działalność Komisji Majątkowej bywa mylona z tym, czym
jest obecnie jeszcze funkcjonujący w Polsce Fundusz Kościelny.
Komisja Majątkowa, powołana w 1989 r., rozpatrywała restytucję dóbr kościelnych odebranych wbrew prawu lub przekazania
w zamian odpowiedniej rekompensaty. Przestała ona funkcjonować 1 marca 2011 r. Komisja działała przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członkami Komisji Majątkowej byli zarówno przedstawiciele strony rządowej jak i
przedstawiciele danego wyznania. Ogółem wyróżnia się 5 komisji: komisja dla Kościoła katolickiego, dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dla Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego, dla gmin żydowskich. Oprócz powyższych powołano Międzykościelną Komisję Regulacyjną
(dla pozostałych wyznań i związków wyznaniowych).
14
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Dość wyczerpująco obrazuje czym jest Komisja Majątkowa
Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji
Informacyjnej3. Komisja Majątkowa została powołana w celu
rewindykacji bezprawnie zagarniętych dóbr kościelnych. Przekazała ona tymczasem kościelnym osobom prawnym zaledwie
część zabranego majątku. By zobrazować to liczbami: władze
PRL zabrały Kościołowi rzymskokatolickiemu około 155 tys.
ha ziemi oraz ponad 4 tys. budynków, Kościołowi zwrócono
nieco ponad 1/3 zabranych ziem (65,5 tys. ha) oraz około 12%
budynków (490 budynków). Dodatkowo Kościół otrzymał rekompensatę w wysokości 143 mln 534 tys. zł, co jednak w żaden sposób nie rekompensuje strat. Marcin Przeciszewski
wskazuje, że tylko 1% spraw rozstrzygniętych przed Komisją
zostało zaskarżonych do prokuratury (około 30 spośród około
3 tys. spraw). Autor raportu zauważa, że aktualnie w 16 przypadkach odmówiono wszczęcia śledztwa bądź umorzono postępowanie i że żaden z postawionych przez prokuraturę zarzutów nie został do dziś potwierdzony przez sąd”4.
2.1.2. Echa prasowe

Polskojęzyczna prasa w znamienitej większości kwestię
działalności Komisji Majątkowej sprowadza jedynie do spraw
Kościoła rzymskokatolickiego, pomijając milczeniem inne
kościoły i związki wyznaniowe.
Echa prasowe działalności Komisji Majątkowej są obiektywne i całościowe jedynie w nielicznych tytułach prasowych,
np. w „Naszym Dzienniku”. Sławomir Jagodziński zwraca
uwagę na istniejący w liberalno-lewicowych gabinetach

Por. Marcin Przeciszewski, Pełen emocji częściowy zwrot majątków
kościelnych w: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x48307/pelen-emocji-czesciowy-zwrot-majatkow-koscielnych/ (30.04.2013)
4
Tamże.
3
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i łamach ich mediów mit, według którego państwo restytuowało więcej, niż zabrało Kościołowi5. Publicysta wskazuje, że
„do tej pory Kościół mógł odzyskiwać wyłącznie te dobra,
które zrabowano ze złamaniem komunistycznego prawa. Temu
służyła zlikwidowana z pogwałceniem konkordatu Komisja
Majątkowa. Ale to, co Kościół odzyskał, stanowi jedynie ok.
30 proc. utraconych dóbr”6.
Nie brakuje jednak w prasie polskojęzycznej stronniczego
przekazu, zwłaszcza w ujęciu „Gazety Wyborczej”. Dziennikarze tego pisma dotarli do bliżej nieznanego 53-stronicowego
skrywanego raportu rządu, który jest opisem strat skarbu państwa i niespotykanego bałaganu7. Najważniejsze ustalenia –
zarzuty (na podstawie w/w sprawozdania) skierowane pod
adresem Komisji Majątkowej to brak rejestracji dat złożenia
wniosku przez parafie i zakony, brak informacji o roszczeniach, sposobie, czasie ich zaspokojenia, wartości przekazanych gruntów, kilkukrotne rozpatrywanie wniosków w jednej
sprawie, nieopisane i nieuporządkowane teczki, bez spisu treści, brak weryfikacji przedstawianych przez pełnomocników
Kościoła wycen gruntów, o które się ubiegali, brak sporządzenia protokołów głosowań i niechlujne spisywanie uzasadnień
decyzji, powoływanie członków Komisji bez weryfikowania
ich kompetencji, brak kontroli Komisji przez 22 lata jej działalności. Marcin Pietraszewski pokazuje konsekwencje takiego braku porządku w pracy: instytucje Kościoła rzymskokatolickiego otrzymały więcej dóbr materialnych niż powinny.
Publicysta „Gazety Wyborczej” wspomina o dwukrotnym
Por. Sławomir Jagodziński, Będzie fiasko negocjacji?, „Nasz Dziennik”, 13.11.2012.
6
Tamże.
7
Por. Marcin Pietraszewski, Kościołowi ile się da, „Gazeta Wyborcza”,
17.02.2012.
5

16

„News values” i „framing” w kształtowaniu obrazu Kościoła katolickiego...

otrzymaniu przez cystersów odszkodowania, raz w formie
przyznania gruntów w Krakowie (1994) i 66 mln zł odszkodowania 10 lat później tylko dlatego, że w ugodzie zapomniano
napisać, że pierwsza ugoda wyczerpuje roszczenia (2004)8.
Ponadto „Gazeta Wyborcza” przytacza fakt, że od grudnia
2011 jest w sądzie akt oskarżenia przeciwko sześciu członkom
Komisji oskarżonym o korupcję i działanie na szkodę państwa.
Katarzyna Wiśniewska przywołuje postać Marka P., pełnomocnika wielu instytucji kościelnych, aresztowanego za korumpowanie Komisji9.
„Gazeta Wyborcza” pomija jednak milczeniem przyczyny,
dla których powstała Komisja Majątkowa. Marcin Pietraszewski nie wzmiankuje ani słowem o bezprawnym zagrabieniu
majątku kościelnego przez władze PRL-u, a powoływanie się
na bliżej nieznany i nieopublikowany raport nie można uznać
za obiektywną interpretację problemu działalności Komisji
Majątkowej. Do tego próba ukazania jednorazowych błędów
Komisji Majątkowej, na tle kilku tysięcy, prawidłowo przeprowadzonych spraw, jest dość skuteczną próbą narzucenia czytelnikowi spojrzenia na omawiane zagadnienie10.
Ewa Czaczkowska proponuje nieco inny przekaz medialny
sprawy Komisji Majątkowej. Dziennikarka zauważa, że problem ewentualnych nadużyć Komisji Majątkowej nie leży tylko
po stronie episkopatu11. Za to odpowiada także rząd. „Rzeczpospolita” polemizuje z „Gazetą Wyborczą” i konstatuje, że nie
jest prawdą to jakoby komisja przyznała Kościołowi kilkaset
Por. Tamże.
Por. Katarzyna Wiśniewska, Poza wszelką kontrolą, „Gazeta Wyborcza”, 17.02.2012.
10
Por. Marcin Pietraszewski, dz.cyt.
11
Por. Ewa Czaczkowska, Państwo i Kościół muszą się rozliczyć,
„Rzeczpospolita”, 18–19.02.2012.
8
9
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więcej rekompensat, niż było wniosków. Zdanie z raportu stanowi co innego: „Statystyczne podsumowanie działalności
Komisji utrudnia fakt, że liczba rozstrzygnięć nie jest tożsama
z liczbą złożonych wniosków i liczbą spraw. Jeden wniosek
mógł bowiem być zaspokojony nie jednym, lecz szeregiem
rozstrzygnięć cząstkowych wydawanych przez Komisję w różnym okresie, w różnym składzie osobowym i w różnej formie
(częściowy zwrot, nieruchomość zamienna, odszkodowanie).
W skrajnym przypadku stwierdzono 15 rozstrzygnięć cząstkowych dotyczących jednego wniosku”12. A zatem nie jeden
wniosek był rozstrzygany 15 razy na korzyść Kościoła, ale
15 orzeczeń cząstkowych składało się na całe roszczenie – zauważa Czaczkowska.
2.2. Prace rządu i Konferencji Episkopatu Polski nad przekształceniem Funduszu Kościelnego
2.2.1. Przekaz instytucjonalny

By zrozumieć istotę Funduszu Kościelnego należy sięgnąć
do Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania
gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego13.
W Ustawie czytamy m.in., że „wszystkie nieruchomości
ziemskie związków wyznaniowych przyjmuje się na własność
państwa” (art. 1.1) oraz że „wszystkie ulegające przejęciu nieruchomości ziemskie przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania i wolne są od jakichkolwiek obciążeń, z wyjątkiem
Tamże.
Por. Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87 w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle
t?id=WDU19500090087 (30.04.2013)
12
13
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przewidzianych w niniejszej ustawie, wraz z wszystkimi znajdującymi się na tych nieruchomościach budynkami, przedsiębiorstwami, zakładami oraz inwentarzem żywym i martwym,
o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej” (art. 2.1). Natomiast
art. 8 Ustawy stanowi, że „dochód z nieruchomości ziemskich,
przejętych na mocy niniejszej ustawy, oraz dotacje państwowe,
uchwalane przez Radę Ministrów, tworzą Fundusz Kościelny”.
Punkt 1 artykułu 9 Ustawy precyzuje cele, dla których powołuje się Fundusz Kościelny. Są nimi: „utrzymanie i odbudowa kościołów, udzielanie duchownym pomocy materialnej
i lekarskiej oraz organizowanie dla nich domów wypoczynkowych, objęcie duchownych ubezpieczeniem chorobowym
w przypadkach uzasadnionych, specjalne zaopatrzenie emerytalne społecznie zasłużonych duchownych, wykonywanie
działalności charytatywno-opiekuńczej”. Tyle stanowiła ustawa, która –jest rzeczą godną uwagi– została podpisana jedynie
przez stronę rządową, nikt nie reprezentował strony kościelnej, co wskazuje jednoznacznie „narzucenie” związkom wyznaniowym Ustawy.
2.2.2. Echa prasowe

W jaki sposób prasa polskojęzyczna przekazuje opinii publicznej informacje na temat Funduszu Kościelnego, tzn. jak relacjonuje okoliczności jego powstania w roku 1950? Jak postrzegają media rozmowy na linii rząd – Konferencja
Episkopatu Polski zmierzające do przekształcenia Funduszu?
Początek 2012 r. upłynął w polskich mediach pod znakiem
zapowiedzi likwidacji Funduszu Kościelnego, którą ogłosili
przedstawiciele rządu Donalda Tuska bez wcześniejszej umowy z Kościołem, wznawiając tym samym dyskusję na temat
zobowiązań państwa wynikających z przejęcia dóbr kościelnych i pieniędzy uzyskiwanych z ich użytkowania.
19
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Ewa Czaczkowska przywołuje opinię ministra Kołodziejczyka, zdaniem którego Fundusz zasilany jest z pieniędzy budżetowych, a składki ubezpieczenia duchownych nie są regulowane dwustronną umową, o której stanowi art. 25
konstytucji14. Publicystka „Rzeczpospolitej” przytacza też
zdanie sekretarza generalnego KEP bp Wojciecha Polaka i ks.
prof. Stanisza, zdaniem których zmiany sposobu finansowania
Kościoła objęte są gwarancjami konstytucyjnymi i konkordatowymi. Jeszcze bardziej zdecydowanie w tej sprawie wypowiada się Małgorzata Pabis15. Publicystka zauważa, że rząd
złamał już konkordat, likwidując Komisję Majątkową, a próba
likwidacji Funduszu Kościelnego to kolejny krok do poważnej
destabilizacji stosunków rządu z Kościołem.
„Konkordat z 1993 roku zachował w mocy regulacje ustawowe dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej Kościoła
katolickiego obowiązujące w momencie jego podpisania. Stąd
też wszelkie w nich zmiany powinny być uzgodnione w formie nowej umowy międzypaństwowej. Mówi o tym art. 22
konkordatu. Ten tryb nie został zastosowany przy likwidacji
Komisji Majątkowej. W ten sam jednostronny sposób strona
rządowa chce obecnie postąpić z Funduszem Kościelnym. –
Teraz władze RP idą niejako za ciosem i chcą popełnić kolejny
błąd, a tym samym ponownie złamać konkordat” – mówi na
łamach „Naszego Dziennika” najwybitniejszy znawca prawa
konkordatowego w Polsce, ks. prof. Józef Krukowski. Należy
pamiętać, przypomina publicystka „Naszego Dziennika”, że
Fundusz Kościelny nie jest tylko kwestią ubezpieczeń osób
Por. Ewa Czaczkowska, Rząd zabiera księżom, „Rzeczpospolita”,
15.02.2012.
15
Por. Małgorzata Pabis, Rząd złamał konkordat, „Nasz Dziennik”,
18–19.02.2012.
14
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duchownych, ale dotyczy działalności charytatywnej i troski
o zabytki16. Ks. prof. Krukowski zauważa ponadto, że „powoływanie się przedstawiciela rządu na deklarację premiera Włodzimierza Cimoszewicza wydaną w okresie, kiedy SLD blokował ratyfikacje konkordatu, niechlubnie świadczy o obecnej
władzy. Deklaracja była bowiem wydana niezgodnie z Konstytucją. Oni dziś na tym bazują, a to jest partactwo legislacyjne. Zgodnie z Konstytucją obowiązującą w Polsce deklaracja
szefa rządu nie jest źródłem prawa”17.
Piotr Semka uważa, że relacje państwo – Kościół są regulowane i mogą być zmieniane na zasadzie obustronnego porozumienia zainteresowanych stron. Nie jest to zdaniem publicysty
„żadne uprzywilejowanie Kościoła –jak chcą obsesyjni antyklerykałowie– ale realizacja zasady „nic o nas bez nas”, którą
uważa się za oczywistą w relacjach z innymi podmiotami życia społecznego18.
Igor Janke zauważa, że Kościół katolicki odgrywał w Polsce zawsze bardzo ważną rolę, nie jest on tylko jedną z wielu
instytucji w Polsce, ale ma on ogromne zasługi dla przetrwania polskości, dla naszej niepodległości, dla wspierania opozycji. Chociażby dla tych powodów, zdaniem publicysty „Rzeczpospolitej”, załatwianie trudnych spraw, takich jak losy
Funduszu Kościelnego, wymaga wielkiej delikatności, a nie
pośpiesznych deklaracji wygłaszanych bez znajomości problemu19.
Por. Tamże.
Por. Małgorzata Pabis (wywiad z ks. prof. Józefem Krukowskim), Tu
nie ma miejsca na jednostronność, „Nasz Dziennik”, 18–19.02.2012.
18
Por. Piotr Semka, Z relacjami państwo-Kościół, „Uważam Rze”,
20–26.02.2012.
19
Por. Igor Janke, Ryzykowna gra z Kościołem, „Rzeczpospolita”,
17.02.2012.
16
17
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W prasie odnajdziemy również opinię dziennikarzy, że
czynniki polityczne, sondaże wyznaczają w decydującej mierze kierunek rozmów na linii rząd – Episkopat w kwestii Funduszu Kościelnego, a nie racjonalne argumenty20.
Są też pełne agresji względem instytucji kościelnych echa
prasowe.
Katarzyna Wiśniewska oskarża Kościół o przykładanie
PRL-owskich schematów do demokratycznej przestrzeni,
w której funkcjonuje. Publicystka ma na myśli odbieranie rzekomych przywilejów Kościołowi (w domyśle takim przywilejem miałby być Fundusz Kościelny), które odczytywane są
przez biskupów w kategorii walki, zaś oddawanie odpowiedzialności za Kościół wyznawcom to spychanie Kościoła do
kruchty. W opinii „Gazety Wyborczej” w taki oto sposób Kościół postrzega rzeczywistość21.

Igor Janke stawia pytanie czy niefrasobliwe wypowiedzi niektórych
urzędników nie wynikają z tego, że Donald Tusk postanowił zneutralizować
antyklerykalnego Palikota i pograć trochę na antykościelnej strunie, by
przyciągnąć do siebie jego zwolenników (Igor Janke, dz.cyt.). To prawdopodobne skoro ostatnie sondaże wyborcze wskazują, że w lutym 2012 r.
notowania PO pogorszyły się o 7 punktów proc. (w porównaniu do sondażu
CBOS przeprowadzonego w styczniu, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/379140,sondaz-cbos-w-lutym-po-33-proc-pis-19-proc.html).
Podobnego zdania są Małgorzata Pabis i Agnieszka Gracz. PO rozbudzając
nastroje antyklerykalne, liczy na podreperowanie notowań wśród lewicowego elektoratu. Z punktu widzenia ekonomicznego rząd nie załata dziury
budżetowej, likwidując Fundusz Kościelny, bo to zaledwie 0,03 procent
wszystkich wydatków. To wskazuje jeszcze bardziej na polityczny wymiar
sprawy (Por. Małgorzata Pabis, Agnieszka Gracz, Gra Funduszem, „Nasz
Dziennik”, 16.02.2012).
21
Por. Katarzyna Wiśniewska, PIT policzy wiernych, „Gazeta Wyborcza”, 17–18.03.2012.
20
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W dyskusji na temat odpisu od podatku wiernych, który ma
zastąpić Fundusz Kościelny, nie zabrakło również emocji na
temat wysokości odpisu. W konsekwencji pojawiły się w prasie opinie dziennikarzy, że zmiana powyższa doprowadzi do
nadmiernego bogacenia się kleru. Jako przykład niech posłuży
komentarz Katarzyny Wiśniewskiej na temat trwających negocjacji na linii minister Boni – kard. Nycz. Zdaniem publicystki
„Gazety Wyborczej” Kościół boi się oddać w ręce swoich
wiernych spraw finansowych, mimo że teoretyczne symulacje
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazują, że Kościół
z 0,3 proc. mógłby dostać 11 mln zł więcej niż z Funduszu
Kościelnego22.
Zdaniem o. Macieja Zięby brakuje w mediach publicznych
rzetelnego wyjaśnienia, że mówiąc o Funduszu Kościelnym
chodzi o 80 mln zł (suma dość niewielka w skali budżetu państwa w porównaniu choćby z 1,6 mld zł wydawanego na pensje urzędników dodatkowo zatrudnionych w ostatnich czterech
latach – zauważa polski dominikanin). Nie chodzi zatem
o „klękanie przed księżmi” ani też o odebranie duchownym
niezasłużonych przywilejów. O. Zięba zwraca uwagę na dwie
sprawy. Po pierwsze Fundusz Kościelny to pieniądze, będące
własnością Kościołów (to strona rządowa a nie kościelna oszacowała dochód uzyskany z dóbr zabranych Kościołom oraz
związkom wyznaniowym i nazwała je umownie Funduszem
Kościelnym). Po drugie służył on przede wszystkim
niewielkiej grupie osób duchownych różnych wyznań oraz
siostrom klauzurowym, które w ramach emerytury otrzymują
średnio 630 zł. O. Zięba przestrzega, że „używanie Kościoła,
symboli religijnych i dobrej woli słabo zorientowanych ludzi
Por. Katarzyna Wiśniewska, Rząd – Kościół, czyli spotkanie 0,3 procent z 1 procentem, „Gazeta Wyborcza”, 12–13.05.2012.
22
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do swoich politycznych celów jest groźną manipulacją. Ostatnie wydarzenia, protesty w intencji obrony wolności mediów
oraz ludzi wierzących, są grą, która nie cofa się przed wykorzystywaniem Eucharystii, a także krzyży i wizerunków Chrystusa i Jego Matki, dla poprawy notowań politycznych”23.
2.3. Rozwiązywanie problemu nadużyć seksualnych w Kościele
2.3.1. Przekaz instytucjonalny

Stolica Apostolska oraz Konferencja Episkopatu Polski
wielokrotnie prezentowały brak jakiejkolwiek pobłażliwości
dla „nadużyć seksualnych” wśród ludzi Kościoła. Przykładem
tego niech będą liczne dokumenty, np. list apostolski Jana Pawła II w formie motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela” z 30.04.2001 r., który to zastąpił istniejącą dotychczas instrukcję Crimen sollicitationis z 1922 r. Należy wspomnieć, że
promulgowany w 1983 r. nowy Kodeks Prawa Kanonicznego
odnowił przepisy w tym zakresie w kan. 1395, § 224. Zgodnie
z KPK z 1983 r. procesy przeprowadzane są w diecezjach.
Apelacje od wyroków sądowych mogą być wnoszone do Roty
Rzymskiej, natomiast rekursy administracyjne od dekretów
karnych są wnoszone do Kongregacji ds. Duchowieństwa25.

Por. O. Maciej Zięba OP, Fałszywe równania, „Tygodnik Powszechny”, 29.04.–06.05.2012.
24
„Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub gróźb,
albo publicznie lub z osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien być
ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego”.
25
http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_pl.html
(30.04.2013)
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2.3.2. Echa prasowe

W roku 2012 zorganizowano na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim sympozjum nt. nadużyć seksualnych w Kościele. Podczas spotkania trwającego od 6 do 9 lutego zatytułowanego „Ku uzdrowieniu i odnowie” kard. William Levada
przedstawił opinii publicznej dane liczbowe dotyczące nadużyć seksualnych wobec niepełnoletnich, dokonanych przez
duchownych odnotowanych w ostatnim dziesięcioleciu przez
Kongregację Nauki Wiary, w sumie ponad 4 tys. takich przypadków26. To znaki wskazujące, że Kościół nie ucieka od
prawdy, nawet bolesnej, ale dąży do uzdrowienia sytuacji
i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
W prasie polskojęzycznej rzymskie sympozjum oraz przypadki nadużyć seksualnych wywołały wiele emocji i stało się
to też przyczynkiem do oskarżenia Kościoła o „zamiatanie
problemu pod dywan”, a także błędu pars pro toto, tzn. kształtowania u opinii publicznej wrażenia, że nadużycia powyższe
dotyczą jedynie duchowieństwa. Zdecydowana większość tytułów prasy polskojęzycznej pomija wytyczne Stolicy Apostolskiej, dając czytelnikowi wrażenie, że Watykan jest bierny
wobec przypadków nadużyć.
„Gazeta Wyborcza” dokonując sprawozdania sympozjum
na Uniwersytecie Gregoriańskim wytyka hierarchom Kościoła, np. kard. Bernardowi Law, tuszowanie przestępstw. Zdaniem Sue Cox z organizacji Survivors Voice, niezaproszonej
na uniwersytet, sympozjum jest zabiegiem public relations, teatrem27. „Wyborcza” przeprowadza ponadto obszerny wywiad
Por. Card. William Levada, The Sexual Abuse of Minors: A Multi-faceted Response to the Challenge, w: http://www.famigliacristiana.it/media/allegati/Levada-English.pdf (30.04.2013)
27
Por. Tomasz Bielecki, Kościół wyznaje grzech, „Gazeta Wyborcza”,
07.02.2012.
26
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z Barbarą Blaine, szefową SNAP, największej na świecie organizacji skupiającej ofiary księży pedofilów, której to „Gazeta
Wyborcza” poświęca całą stronę. Ukazany zostaje Kościół
„zamiatający pod dywan” tego typu przypadki – organizacja,
która troszczy się wyłącznie o księży i reputację Kościoła,
a nie o ofiary28. Tomasz Bielecki widzi spory kościelny przełom objawiający się w życzliwym tonie Kościoła wobec mediów gdy rozmawiają o problemie pedofilii w Kościele. Z drugiej jednak strony zauważa publicysta „Gazety Wyborczej”,
mimo dobrej woli Stolicy Apostolskiej, by karać przestępców,
nie jest znany (przynajmniej publicznie) żaden przypadek biskupa katolickiego, który poniósłby karę za tuszowanie pedofilii29. Można odnieść wrażenie, że dla tego pisma nie istnieją
inne ważne zagadnienia związane z życiem Kościoła prócz
tych związanych z pojedynczymi przypadkami pedofilii. To
staje się obsesją dla jej autorów skoro po jednym sympozjum
powstaje około dziesięć artykułów pisanych w tym samym duchu atakujących bezpardonowo Kościół, który miałby ukrywać przestępstwa i winowajców. Innym tego przykładem jest
artykuł byłego dominikanina Tadeusza Bartosia, podważający
zgodę Kościoła na to, aby „nie kler miał kontrolować moralność ludzi, ale ludzie – a więc niezależne sądy kościelne –
miałyby kontrolować moralność kleru. Na to jednak zgody
Kościoła nie będzie”30. Bartoś podważa niezawisłość działania
sądów kościelnych, pisze m.in. „biskup siebie nie osądzi,
a mało kto ma interes, jeśli biskup nadużywa prawa, by donieść na niego do Rzymu. Rzym jest daleko, działa powoli
Tenże, Kościół wciąż nie rozliczył się z pedofilią, „Gazeta Wyborcza”, 07.02.2012.
29
Por. Tenże, Kościół kończy z omertą, „Gazeta Wyborcza”, 09.02.2012.
30
Por. Tadeusz Bartoś, Non possumus, „Gazeta Wyborcza”, 20.02.2012.
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i często nieskutecznie. Stąd tak wiele rzeczy daje się ukrywać”. A Katarzyna Wiśniewska skomentuje rzymskie sympozjum następująco: „Uderzanie się w cudze piersi – to specyficzny rodzaj winy (łac. Confiteor), które ciągle cieszy się
sporą popularnością w Kościele”31.
Nie brakuje również przywoływania na łamach „Wyborczej” pojedynczych przypadków pedofilii wśród duchownych
z terenu Polski i rzekomej bierności biskupów polskich, np.
abp. Józefa Michalika w sprawie z Tylawy32. Brak natomiast
Por. Tenże, Klub klerykalny, „Gazeta Wyborcza”, 20.02.2012.
„Gazeta Wyborcza” zamieszcza na swych łamach obszerną wypowiedź Ewy Orłowskiej, jednej z ofiar byłego proboszcza w Tylawie na Podkarpaciu, który to miał molestować dziewczynki przez 30 lat. Jej zdaniem
Kościół zrobił sobie pośmiewisko z ofiar brakiem jakiejkolwiek reakcji.
W czerwcu 2004 r. Sąd Rejonowy w Krośnie skazał 65-letniego ks. Michała M. na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć za molestowanie sześciu
dziewczynek. Małgorzata Bujara przytacza list abp Józefa Michalika z 2001
roku, w którym miał wyrazić współczucie duchownemu i nadzieję, „że konfratrzy i parafianie, którzy znają lepiej środowisko niż wrogie Kościołowi
i depczące prawdę gazety lub osoby, nie stracą zaufania do swego proboszcza, ale okażą mu bliskość przez gorliwą modlitwę”. Ponadto publicystka
„Wyborczej” przywołuje głos Beaty Maziejuk z Mszany, która to w 2001 r.
odpisała abp Michalikowi na jego list, porównała parafian do trawy, po której Kościół przechodzi, nie bacząc na szkody. Ks. Michał M. mieszkał jeszcze do 2005 roku w Tylawie, według doniesień „Gazety Wyborczej”. Pani
Maziejuk pisała w tej sprawie list do Ojca Świętego Jana Pawła II, przedstawiając sytuację ofiar. Abp Dziwisz miał przekazać list z prośbą o interwencję abp Michalikowi. Według relacji „Wyborczej”, prośba ówczesnego sekretarza Papieża pozostała bez echa, nie pomogły również listy pisane do
wszystkich biskupów z prośbą o interwencję u pasterza archidiecezji przemyskiej. Dopiero list do kard. Ratzingera miał spowodować reakcję metropolity Kościoła przemyskiego, jednak niezbyt wielką, ponieważ ks. Michał
M. nadal odprawiał msze święte w dekanacie. Jak to się ma z głoszoną
przez abp Michalika zasadą „zero tolerancji”? – pyta Małgorzata Bujarska
31
32
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całościowego, obiektywnego spojrzenia na problem, ukazującego marginalność problemu i działania Kościoła jako instytucji zmierzające do poprawy sytuacji i wyeliminowania takich
przypadków.
Na problem nadużyć seksualnych i skalę problemu spogląda inaczej niż dziennikarze „Gazety Wyborczej” bp Marian
Rojek, który przywołuje kilka ważnych danych. Zauważa on,
że w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech 0,05 proc. przypadków seksualnego wykorzystywania nieletnich dotyczy duchowieństwa, podczas gdy 30 proc. wykorzystywań zachodzi
w rodzinie. W Niemczech w latach 1995-2010 odnotowano
210 tys. przypadków nadużyć wobec nieletnich, w tym tylko
94 przypadki mające związek z Kościołem katolickim, czyli
jeden na dwa tysiące przypadków molestowania nieletnich
w tym kraju dotyczy duchownych33.
2.4. Przesłanie do Narodów Polski i Rosji
2.4.1. Przekaz instytucjonalny

Przesłanie do Narodów Polski i Rosji jest dokumentem
podpisanym przez przewodniczącego KEP, abp. Józefa Michalika i patriarchę Moskwy i Wszechrusi, Cyryla I w dniu
17 sierpnia 2012 r. i jest apelem do Polaków i Rosjan, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego
zła. Na konferencji prasowej zorganizowanej 16 lipca 2012 r.
w Warszawie, ks. Józef Kloch, rzecznik prasowy KEP powiedział, że Przesłanie jest prawdopodobnie pierwszym w historii
dokumentem podpisanym przez przedstawicieli obydwu Koś(Por. Małgorzata Bujarska, Jak w praktyce wygląda „zero tolerancji” w Tylawie – „Gazeta Wyborcza”, 20.03.2012)
33
Por. Bp Marian Rojek, Prawda i miłość lekarstwem na nadużycia,
„Uważam Rze”, 20 – 26.02.2012.
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ciołów. Ks. Henryk Paprocki, rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że wizyta Cyryla I jest pierwszą w dziejach chrześcijaństwa w naszym kraju
wizytą głowy rosyjskiego prawosławia. Należy ponadto podkreślić, że Cyryl I spotkał się z najwyższymi przedstawicielami państwa polskiego34.
2.4.2. Echa prasowe

Niektórzy dziennikarze historycznemu wydarzeniu nadają
wymiar polityczny35, tymczasem Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji podpisane 17 sierpnia 2012 r. przez patriarchę Cyryla I oraz przewodniczącego KEP ks. abp. Józefa Michalika nie powinno podlegać interpretacjom politycznym,
gdyż ma charakter ściśle religijny, „jest wyrazem wiary i aktem duszpasterskim, a nie politycznym”. Chodzi raczej o to,
by przesłanie podpisane przez duchownych przekładało się na
konkretne działania i decyzje polityków – podkreśla kard. Kazimierz Nycz w rozmowie z Ewą Czaczkowską36.
Zdaniem Czaczkowskiej, różną reakcję mediów na dokument
tłumaczyć może wielowiekowa nieufność między obywatelami
Polski i Rosji i obawa, że za Przesłaniem hierarchów stoją politycy, którzy chcą coś ukryć, najpewniej katastrofę smoleńską37.
Jacek Karnowski zwraca uwagę na bardzo jednoznaczną
obronę cywilizacji życia i zasad Dekalogu przez autorów PrzePor. Kościoły w Polsce i Rosji zaapelują do obydwu narodów, w:
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x56713/koscioly-w-polsce-i-rosji-zaapeluja-do-obydwu-narodow/ (30.04.2013)
35
np. Paweł Wroński, Kościół wychodzi z mgły smoleńskiej, „Gazeta
Wyborcza”, 20.08.2012.
36
Por. Ewa Czaczkowska, Przesłanie dla polityków, „Rzeczpospolita”,
20.08.2012.
37
Por. Tenże, Piękne przesłanie, wielki kłopot, „Rzeczpospolita”,
24.08.2012.
34
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słania. Dostrzegalny jest wyraźny sprzeciw wobec aborcji, eutanazji, związków jednej płci, konsumpcyjnego stylu życia,
a także potępienie coraz powszechniejszej wrogości wobec
Chrystusa, Ewangelii i krzyża38. Karnowski nie podważa doniosłości wizyty Cyryla I w Polsce, a także szczerej intencji
pojednania Kościoła i Cerkwi. Z drugiej jednak strony w tle tej
historycznej wizyty dostrzega on jednak sprawę smoleńską.
Publicysta „Uważam Rze” stawia nawet następującą tezę: ks.
abp Józef Michalik odciął się od sprawy Smoleńska, bo było
to warunkiem koniecznym do podpisania Przesłania. Nie można jednak zapominać, że prace nad dokumentem rozpoczęły
się trzy lata temu, a więc przed tragedią. Nieuzasadnione zatem jest przypisywanie podtekstu politycznego dokumentowi,
który ma charakter ściśle religijny. Zdaniem Karnowskiego
można się spodziewać, że Przesłanie będzie potraktowane instrumentalnie: „zostanie wypatroszone z treści religijnych, stając się wyłącznie dźwignią do promowania ściślejszych związków Warszawy z Moskwą”.
Marcin Król odczytuje podpisanie Przesłania do Narodów
Polski i Rosji wyłącznie w kategoriach politycznych. Apel Cyryla I i ks. abp. Michalika o obronę wartości chrześcijańskich
publicysta „Wprost” nazywa „seksualną obsesją współczesnego Kościoła”39. Nie wiadomo, z jakiego powodu dziennikarz
oskarża Kościół o brak troski o sprawy społeczne, w tym dramatyczną nierówność społeczną. Trudno wskazać przesłanki,
z których rzekomy indyferentyzm Kościoła wynika. Wydaje
się, że Król nie chce dostrzec apeli papieskich, nauczania Stolicy Apostolskiej czy wreszcie troski KEP o obronę sprawiedJacek Karnowski, Akt duchowy czy polityczny?, „Uważam Rze”,
27.08 – 02.09.2012.
39
Por. Marcin Król, Po wizycie Cyryla I, „Wprost”, 35/2012.
38
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liwości społecznej. Ocena „Wprost” jest zatem krzywdząca
Kościół i w swej istocie nieobiektywna.
Z kolei Katarzyna Wiśniewska zauważa, że KEP postanowiła, by w niedzielę 9 września na wszystkich mszach w Polsce był odczytywany apel o pojednanie między Polakami i Rosjanami. Publicystka nazywa pojednanie kontrowersyjnym
i wyraża nadzieję, że kapłani, którzy również interpretują je
jako pseudo-pojednanie, nabiorą odwagi i idąc za przykładem
ks. Isakowicza-Zaleskiego, Apelu nie przeczytają i „wrzucą go
do kosza”40.
„Nasz Dziennik” spogląda na podpisane Przesłanie bez jakiekolwiek podtekstu politycznego. Kard. Stanisław Nagy
z Krakowa w rozmowie z Anną Bałaban na łamach „Naszego
Dziennika” zauważa, że na podpisane Wspólne Przesłanie do
Narodów Polski i Rosji należy spojrzeć oczami Ewangelii41.
Ksiądz Kardynał zwraca już na samym początku swej wypowiedzi uwagę, że „podpisanie tego aktu było bardzo ważnym
faktem historycznym, religijnym i narodowym. Bo oto w przyjaznym geście spotykają się przedstawiciele dwóch narodów
i dwóch Kościołów. Mało tego, spotykają się na gruncie Ewangelii i służby Bogu. Ten właśnie klimat utrzymany jest w całym dokumencie, to jego główny ton”. Nie oznacza to wcale,
że przeszkód w pojednaniu nie ma, one istnieją, ale jako
chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, by podjąć próbę
porozumienia w myśl słów Pana Jezusa „Abyście byli jedno”.
Podpisany dokument nie podejmuje problematyki historycznej
Por. Katarzyna Wiśniewska, Ksiądz nie odpuści, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.2012.
41
Por. Nie dajmy się podzielić, z ks. kard. Stanisławem Nagim rozmawia Anna Bałaban, „Nasz Dziennik”, 1 – 2.09.2012.
40
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ze względu na jej złożoność, ale odnosi się do Ewangelii – zauważa kard. Stanisław Nagy. Hierarcha z Krakowa przypomina, że jako Polacy jesteśmy wyjątkowo wyczuleni na krzywdy,
których doświadczyliśmy, i mamy naturalną skłonność ku
temu, ażeby widzieć ten ogrom zła, jaki wyrządził Polakom
naród rosyjski, a zwłaszcza rosyjski reżim komunistyczny. „Te
ogromne straty i potworne krzywdy, jakich doznawaliśmy
przez co najmniej dwa wieki – ze szczególnym natężeniem
w ostatnim okresie komunizmu – są trudne do wybaczenia.
I to jest ten punkt, który stwarza pewne trudności przy takim
zbliżeniu się narodów. Ale pomimo wszystkich tych dramatycznych zdarzeń, jak choćby zsyłki na Sybir, działanie KGB,
Katyń, zbrodnie komunistyczne dokonane na Polakach, jesteśmy dzisiaj gotowi wyciągnąć do siebie ręce. Bo to są ręce
bratnie i chrześcijańskie” – dodaje Ksiądz Kardynał. Zdaniem
hierarchy jedynym punktem dokumentu, który może wywoływać wątpliwości to ten, który dotyczy tezy, jakoby krzywdy,
które wyrządziliśmy Rosjanom, równały się tym, które oni
nam wyrządzili. Poza tym dokument obfituje w treści bardzo
ważne i aktualne, np. w Przesłaniu został wyrażony zdecydowany sprzeciw wobec liberalizmu, wobec wykroczeń przeciwko rodzinie, wobec aborcji i eutanazji.
3. Problem neutralności przekazu
Dokonana analiza prasowa będąca spojrzeniem na najważniejsze wydarzenia Kościoła w Polsce dowodzi, że w prasie
polskojęzycznej, nie istnieje całkowita neutralność przekazu
informacji. Teksty dziennikarskie są bowiem wypadkową sposobu postrzegania wydarzenia przez konkretnego dziennikarza
jak i profilem instytucji dla której dziennikarz pracuje. Nie jest
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również indyferentne to, że celem wydawcy jest przyciągnięcie uwagi opinii publicznej i zwiększenie nakładu pisma.
Czynniki te sprawiają, że media, w tym i prasa, nie będąc organizacjami non profit, znajdują się niejako na rozdrożu: pomiędzy misją obiektywnego, zgodnego z prawdą przekazu informacji oraz prawami rynku, które niejako „wymuszają” za
cenę wzrostu sprzedaży pisma, posługiwanie się nieetycznymi, często pomijającymi kryteria prawdy i obiektywności, metodami dziennikarskimi.
To zderzenie dziennikarskiej misji i interesów ekonomicznych lub ideologicznych wydawcy czasopisma sprawia, że należy dostrzec wspomniane w tytule artykułu dwa aspekty i odnieść je do przeprowadzonej analizy prasowej. Chodzi
mianowicie o „news values” i „framing” w kształtowaniu
obrazu Kościoła katolickiego w prasie polskojęzycznej.
4. Różnice w relacji wydarzeń –
„News values” – „Framing”
Mówiąc o news values należy rozumieć te elementy newsa,
które przyciągają uwagę czytelnika i skłaniają go do lektury
tekstu42. Wymieńmy niektóre z nich.
„Negatywność przekazu” tzn. zła wiadomość jest bardziej
godna uwagi niż dobra wiadomość. To co niejako „złe” zaciekawia czytelnika i tworzy wiadomość dziennikarską. Może
ujawniać się w formie śmierci człowieka, wypadku, konfliktu,
wojny. Inny element to sytuacja konfliktu, tzn. kiedy interesy
ludzi, grup społecznych stoją ze sobą we wzajemnej sprzeczPor. Brian McNair, News and Journalism in the UK, Routledge, New
York 2009, ss. 68-75.
42
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ności, wtedy historie z konfliktem są wybierane przez dziennikarzy na news. Kolejnym elementem składowym może być
bliskość fizyczna i psychologiczna, którą sprawiają pewne fakty w życiu mieszkańców. W innych przypadkach zainteresowanie newsem wywołuje u odbiorcy element nowy, nieoczekiwany. Zdarza się, że temat powszechnie jest dość znany ale
nikt wcześniej nie interesował się nim, w konsekwencji istotna
jest wyjątkowość problemu, którą po raz pierwszy sygnalizuje
się opinii publicznej. Bywa, że news adresowany jest do konkretnej osoby czy konkretnej grupy społecznej, tym samym
wywołuje ciekawość osób trzecich.
Powyższe charakterystyki najczęściej nawzajem się przenikają i powinny być postrzegane w łączności z innymi newsami
publikowanymi na ten temat.
„News values” to sposób odbierania rzeczywistości, zapisywania jej w formie newsa, tak aby wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej. Nie są to zatem elementy obojętne dla
dziennikarza, bo niejako określają jego sposób pracy i przekierowują zainteresowania w określone przestrzenie.
Z kolei technika „framingu” to działanie, poprzez które
przekazujemy adresatowi informację wraz z określonym sposobem jej interpretacji43.
Analizując instytucjonalny i prasowy obraz Kościoła katolickiego na podstawie prasy polskojęzycznej w 2012 r. zauważyliśmy, że negatywność przekazu była obecna w około
20 proc. wiadomości na temat Kościoła. Wystarczy nadmienić
komentarze w związku z działaniem Komisji Majątkowej
i medialną debatą na temat Funduszu Kościelnego. Analiza
Por. Karen Johnson–Cartee, New Narratives and News Framing.
Constructing Political Reality, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham,
MD, 2005.
43
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prasowa udowodniła, że konstrukcja newsa wykorzystuje często istniejące kontrasty, np. między instytucjonalnym przekazem informacji na temat Kościoła i jego interpretacją, między
tym co realnie wydarzyło się w Kościele a echami prasowymi
czy też tym, co hipotetycznie mogło się wydarzyć.
Podobnie próba całościowego spojrzenia na problem nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa wywołuje wiele emocji i w konsekwencji pojawiają się przeróżne interpretacje
dziennikarskie tego, co uczynił Kościół w tej materii. To z kolei oddziałuje na obraz Kościoła jako instytucji.
Jeśli spojrzymy na różne sposoby postrzegania Kościoła
i sposobu interpretacji jego działań to można wyróżnić interpretacje pozytywne i negatywne. W pierwszej grupie wyróżnimy m.in. następujące:
– Kościół jako rzeczywistość ludzka i duchowa, która wypełnia z wiernością i godnością misję jej powierzoną.
Nawet jeśli na Kościół spogląda osoba niewierząca to dostrzeże, że jako instytucja Kościół szuka dróg porozumienia,
których kryterium stanowi Ewangelia. Tak też jest w przypadku podpisanego Przesłania między abp. Michalikiem i patriarchą Cyrylem.
– Kościół jako organizacja czyniąca dobro człowiekowi, broniąca godności każdego człowieka, wychowująca człowieka.
Temu sposobowi interpretacji odpowiadają niektórzy dziennikarze, którzy w swoich tekstach akcentują wychowawczy wymiar obecności religii w szkole, doniosłość prac Komisji Majątkowej, rzetelne wyjaśnienie istnienia i sposobu funkcjonowania
Funduszu Kościelnego. W tej interpretacji doceniane są wszelkie działania Kościoła mające na celu wyjaśnienie trudnych
przypadków nadużyć seksualnych wśród duchownych.
W drugiej grupie można wyróżnić następujące interpretacje
negatywne:
35
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– Kościół jako instytucja religijna, której członkowie nie
postępują według zasad, które głoszą
W przeprowadzonej analizie dostrzegliśmy chociażby postawę „Gazety Wyborczej” oskarżającej Kościół, że nie wyciąga konsekwencji względem duchownych, którzy popełnili
przestępstwa seksualne względem małoletnich. Czasopismo
przywołuje po wielokroć przypadek Tylawy i zmowę milczenia biskupów w takich przypadkach lub „zamiatanie sprawy
pod dywan”. Bywa zatem taka interpretacja dziennikarska
ukazująca z jednej strony oficjalne dokumenty Kościoła, z którymi w sprzeczności stoi działanie duchownych.
Analiza prasowa ukazała wyczerpująco, że istnienie Funduszu Kościelnego, jego próba przekształcenia oraz działalność
Komisji Majątkowej, przez niektóre gazety są w taki sposób
przedstawiane, aby czytelnik nie zrozumiał przyczyn, dla których istnieją. Co więcej omawiana interpretacja dziennikarska
ich funkcjonowanie obrazuje jako wyraz chciwości duchownych i Kościoła.
– Kościół jako zacofana instytucja znajdująca się na marginesie życia społecznego
W tym ujęciu mieści się postrzeganie rzekomej bezużyteczności Przesłania do narodów Polski i Rosji. W przestrzeni
publicznej, według tej interpretacji, nie powinno być miejsca
na relację wydarzenia religijnego.
– Kościół jako organizacja czysto ludzka, bez odniesienia
transcendentalnego
Ujęcie to eliminuje jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości duchowej, nadprzyrodzonej. Kościół to tylko ludzie-urzędnicy, dbający o interesy instytucji, którą reprezentują.
W prasie polskojęzycznej o Kościele zasadniczo pisze się
wiele. Dominuje jednak wybiórczy ogląd sytuacji, polegający
na sprowadzaniu Kościoła jedynie do kilku aspektów, np.
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związanych z Funduszem Kościelnym, Komisją Majątkową.
Istnieje bardzo wiele tematów, o których prasa, szczególnie ta
proponująca interpretację negatywną Kościoła, nie mówi.
Niech jako przykład posłużą pominięte milczeniem przez
większość tytułów prasowych: synod biskupów na temat nowej ewangelizacji, działalność Caritas, pomoc Kościoła najuboższym (świetlice środowiskowe, jadłodajnie, okna życia,
Domy Samotnej Matki).
W naszej analizie prasowej dostrzegliśmy, że „framing”
i „news values” wyznaczają sposób oceny wydarzeń mających
odniesienie do Kościoła. Obraz Kościoła w interpretacji negatywnej prasy i w ogóle mediów nieuchronnie prowadzi do
tworzenia i utrwalania stereotypów o Kościele. Te z kolei rodzą antyklerykalizm i postawy wrogie Kościołowi, co może
stanowić punkt wyjścia dla innych naukowych badań i analiz
medialnych. Co zatem czynić? Kościół prócz tego, że niesie
przesłanie duchowe jest także instytucją i ma obowiązek zadbać o swój wizerunek. Nie może uciekać przed „trudnymi,
niewygodnymi tematami”, ale powinien ustosunkowywać się
do nich szukając ku temu właściwych przestrzeni medialnych.
Dokonana przez nas analiza prasowa czyni naglący postulat
interpretacji obiektywnej.

Summary
This article is a critical look at the serious problems in
Catholic Church in Poland and in the world in 2012. It’s being
done by analysis of official press releases of ecclesiastical
institutions and their interpretation by the representative
newspapers of the Polish-language press. The textual analysis
reveals that news values and framing are the basic principles
37
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of journalism. These efforts contribute to produce a particular
image of the Church by destination.
Słowa kluczowe: informacja, dziennikarz, medialna interpretacja newsa, etyka dziennikarska
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Wierzyć – widzieć – wiedzieć.
Malarstwo Tadeusza Boruty w ujęciu
teologicznoantropologicznym.
To believe – to see – to know. Painting Tadeusz Boruty
in theological and anthropological terms
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje – z perspektywy wizualnego odbioru dzieła sztuki – do głośnego wykładu niemieckiego filozofa, Jürgena Habermasa, zatytułowanego „Wierzyć
i wiedzieć”, w którym filozof ogłasza koniec epoki „sekularnej”
(tzn. przesiąkniętej duchem sekularyzacji) i obwieszcza początek epoki i społeczeństwa „postsekularnego”1. Habermas niweluje oświeceniową przepaść, jaka podzieliła ludzi wierzących od
przyjmujących postawę rezerwy, a nawet głębokiej nieufności
wobec religii. Momentem zwrotnym w podejściu Habermasa do
spraw religijnych stała się dyskusja przeprowadzona w 2004
roku z kardynałem Josephem Ratzingerem (Benedyktem XVI),
Norbert Mojżyn, ks. dr nauk humanistycznych, historyk sztuki, teolog; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW; zajmuje się problematyką studiów nad kulturą (teologią) wizualną, doktrynami artystycznymi
i zabytkoznawstwem.
1
J. Habermas, A “post-secular” society – what does that mean?,
http://www.resetdoc.org/story/00000000926; dostęp 15.06.20013.
*
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w wyniku której Habermas uczynił poważne intelektualne koncesje na rzecz religii. W społeczeństwie „postsekularnym” –
według Habermasa – rolę pośrednika pomiędzy religią a nauką
pełni „demokratycznie oświecony zmysł powszechny”, cechujący człowieka jako jednostkę oraz całe społeczeństwo, jako
żywy organizm społeczny. Ów „zmysł powszechny” poprzez
publiczną debatę ma zdolność neutralizowania konfliktów
i istotnych różnic światopoglądowych2.
Homo quaerens intellectum?
Bez wątpienia sztuka jest płaszczyzną od wieków ujawniającą obecność „zmysłu powszechnego”. W poszukiwaniu
symptomów rzeczywistości „postsekularnej” w jej przestrzeni
należy wskazać twórczość malarską Tadeusza Boruty3. Artysta
J. Habermas, Glauben und Wissen, Frankfurt 2001.
Tadeusz Boruta: artysta malarz, teoretyk sztuki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Malarstwa na Wydziale Sztuki. Urodził się w 1957 w Krakowie, w latach 1979-83 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (uzyskał dyplom w pracowni Stanisława
Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza). W roku 1980 rozpoczął studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), które ukończył w 1984 roku.
Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania
z zakresu hermeneutyki i teologii dzieła sztuki. W latach 80. jeden z głównych twórców Ruchu Kultury Niezależnej. Kurator kilkunastu wystaw
problemowych. Prezentował swoje obrazy na 60 wystawach indywidualnych i blisko 200 zbiorowych. Jego prace znajdują się w muzeach: Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Katowic, Radomia, Opola, Kielc i innych w kolekcjach w kraju i zagranicą. Autor książek o sztuce: Szkoła
Patrzenia (2003), O malowaniu duszy i ciała (2006), Figur Racje (2009).
Zob. Bibliografia artysty: T. Boruta, Figur Racje, Kielce 2009, s. 94.
2
3
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już od ćwierćwiecza otwiera podwoje swojej sztuki na wartości uniwersalne, dialog, tolerancję, szacunek, których centrum
jest człowiek w swojej psycho-fizyczności. Przy tym artysta
pozostaje samodzielny w wytyczaniu własnej drogi intelektualnej i kształtowaniu tożsamości światopoglądowej i religijnej.
Twórczość Boruty zawiera w sobie „zmysł powszechny”, to
znaczy takie składniki treściowe i formalne, które budują jasny komunikat, publiczny przekaz; ten przekaz opiera się na
tradycyjnej triadzie platońskiej: pięknie, dobru i prawdzie,
które mają służyć człowiekowi, i które sprawiają, że człowiek
staje się sobą. Boruta buduje swoją sztuką swoisty rodzaj wizualnej antropologii teologicznej, w której przedmiotem i podmiotem poznania jest człowiek w swojej duchowej i materialnej konstrukcji poszukujący przyczyn i celu swojego istnienia
(wymiar transcendencji). Borucie nie brak odwagi i determinacji, aby nie poddać się tej sekularyzacyjnej presji i tworzyć
zgodnie ze swoimi przekonaniami opartymi na fundamentach
chrześcijańskiego światopoglądu4. Stawia czoło agresywnemu
sekularyzmowi filozoficznemu i artystycznemu, który oddając
cały świat człowieka w ręce samego człowieka chce za wszelką cenę odebrać go Bogu5.
Wydaje się, że twórczość Boruty można ułożyć w ramach
trzech pytań o charakterze antropologicznym, na które artysta
Zob. N. Mojżyn, Korona misteryjna. Wspólnota na drodze do królestwa niebieskiego, w: „Warszawskie Studia Pastoralne”, 16/2012,
s. 189-200. Tenże, Popsimonetta, w: Majestat. Katalog wystawy zorganizowanej w dniach 24 X 2012 – 7 XI 2012 w podziemiach kamedulskich na
warszawskich Bielanach, Warszawa 2012, [b.s.]. Tenże, Bł. Jan Paweł II
w studenckiej kulturze wizualnej. Refleksje na kanwie wystawy pokonkursowej, w: Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Kawecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 407-418.
5
Por. K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, Paris, 1980, s. 42.
4
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poszukuje odpowiedzi, a które możemy określić mianem „trójkąta hermeneutycznego”: to pytanie o poznanie, sens
i przeznaczenie. W tym trójkącie pobrzmiewa echo trzech zasadniczych pytań, które stawiał Immanuel Kant, a które stanowią o mierze człowieka: co mogę wiedzieć? co powinienem
czynić? na co mi wolno żywić nadzieję? Parafrazując znane
adagium św. Anzelma (Fides quaerens intellectum) można powiedzieć, że człowiek dzisiaj, jak nigdy dotąd potrzebuje zrozumienia samego siebie (Homo quaerens intellectum). Tylko
przez rozpoznanie istotnego otwarcia człowieka na nieskończoną tajemnicę Boga, człowiek może ustanowić autentyczny
system wartości. System taki nie uczyni człowieka niewolnikiem rzeczy i instytucji, ale będzie szanował pierwszeństwo
tego, co należy do porządku ustanowionego przez Stwórcę6.
Homo vas apertum – treść przedstawień
Twórczość Boruty to kontemplacja rzeczywistości, w której
żyje człowiek, przez pryzmat wiary, poszukiwanie sensu istnienia na bazie wartości transcendentnych7. W tej kontemplacji za
Jan Paweł II, Posłanie na XI zgromadzenie Międzynarodowego Urzędu Wychowania Katolickiego, Prymat wartości duchowych w wychowaniu
młodych roku 2000, 18.03.1983, Nauczanie papieskie, V, 1, 1982, s. 388.
7
Artysta nie ukrywa swojego światopoglądu religijnego, przynależności do Kościoła katolickiego oraz wiary, dzięki której, i w ramach której,
powstają dzieła. Podczas sympozjum „Personalizm polski”, zorganizowanym na KUL-u w 2007 roku, mówił: „Już u początków swojej twórczości
artystycznej, u progu lat osiemdziesiątych, manifestowałem potrzebę wyrażania w dziełach prawdy o człowieku, jego duchowej kondycji, (…) ukazywaniu konstytutywnych relacji osobowych z innymi ludźmi, a także z Bogiem. Tym deklaracjom pozostałem wierny do dzisiaj”. Zob. T. Boruta,
Figur…, dz. cyt., s. 39.
6
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tworzywo służy artyście ciało: jak choreograf greckiej tragedii,
Boruta, na płaszczyźnie swoich płócien, otwiera zagadkę człowieka, ujawnia różne stany jego ducha. Można, używając licentia poetica, powiedzieć, że artysta traktuje ciało człowieka
jako swego rodzaju otwarte naczynie (vas apertum), które odpowiednio modeluje pozwalając odczytywać człowieka jako
istotę posiadającą życie fizyczne i duchowe. Jest to więc malarska manifestacja chrześcijańskiej antropologii opartej na wizji
człowieka obdarzonego przez Stwórcę darem życia8. Jak sam
pisze: „Przedstawianie człowieka prawie zawsze miało pretensje do wyrażenia owego powszechnie doświadczanego naddatku naszej fizyczności, którego kondycja stanowi o istocie naszego człowieczeństwa. Dla jednych jest to psychika, a dla
osób wierzących – dusza”9. Jednym słowem Boruta daje obraz
człowieka otwartego na Boga, złożonego z duszy i ciała, który
zostaje zawieszony pomiędzy prefiguracją, którą definiuje jako
oczekiwanie i zapowiedź oraz transfiguracją, czyli przekraczaniem, będącym wyrazem spełnienia tęsknoty za Stwórcą10.
W twórczości Boruty licznie występują wyobrażenia o charakterze pasyjnym11: artysta koncentruje uwagę na ciele umęDodajmy, że tak rozumiana wspólnota to nie tylko bycie jeden z drugim, ale bycie dla drugiego. Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność,
Lublin 1986, s. 87. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, Przemówienie
w UNESCO, Paryż 2.06.1980, 11. Zob. http://laboratorium.wiez.pl/teksty
-korepetycje.php?przyszlosc_czlowieka_zalezy_od_kultury_przemowieni/
dostęp 15.05.2013.
9
T. Boruta, O malowaniu duszy, Kielce 2006, s. 8.
10 Tamże, s. 20.
11
Mają średniowieczny rodowód, kiedy – nierzadko pełne patosu –
spełniały głównie funkcję przedstawień dewocyjnych, których celem było
zaspokojenie pragnień wiernych doświadczenia tajemnicy męki poprzez
momeratywne rozwinięcie jej w ramach pobożności indywidualnej lub
zbiorowej np. w postaci drogi krzyżowej czy w misteriach pasyjnych.
8
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czonym i wyczerpanym. Nie jest to ciało umęczone w ogóle,
ale ciało, które uczestniczy w Pasji Chrystusa. Czasami jest to
ujęcie w typie Piety, innym razem Zdjęcia z krzyża, jeszcze innym – Złożenia do grobu. Takie ujęcia współbrzmią z tezą
współczesnego teologa włoskiego, Battisty Mondina, który
definiuje antropologię chrześcijańską, jako antropologię
Ukrzyżowanego. Taka perspektywa naturalnie nie deprecjonuje Zmartwychwstania, przeciwnie, kieruje ku zmartwychwstaniu i je usensawia, jako kategorii przyszłości, ku której otwiera
się człowiek12. Człowiek najbardziej jest człowiekiem, poprzez uczestniczenie w tajemnicy Ukrzyżowanego, kiedy bierze krzyż swój, aby Go naśladować (por. Mk 8, 34), i tylko
wtedy, kiedy uprzednio staje się współuczestnikiem tajemnicy
Wcielenia, aby ostatecznie zmartwychwstać ze Zmartwychwstałym. W takim ujęciu malarska antropologia Boruty nabiera charakteru integralnego: obejmuje Wcielenie, Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie. W takim rozumieniu człowiek staje się
w pełni sobą. Zakorzeniony w trudnej teraźniejszości, żyje
w nadziei dla przyszłości.
W obrazowanym przez Borutę człowieku można ujrzeć typ
Syna Człowieczego. W Starym Testamencie określenie Syn
Człowieczy występuje na ogół na oznaczenie człowieka jako
takiego, czyli reprezentanta całego rodzaju ludzkiego. Jednak
już w Księdze Daniela przywołana zostaje także mesjańska
funkcja Syna Człowieczego13. Kluczowe w rozumieniu tego
B. Mondin, L’uomo secondo il disegno di Dio. Trattato di antropologia teologica, Bologna 1992, s. 113-114.
13
„Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają
Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagła12
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terminu staje się dopiero zastosowanie go przez Jezusa w odniesieniu do siebie14. O ile Syn Człowieczy wziął na swoje
barki bóle swego czasu, wchodząc w historię ludzkości15,
o tyle współczesny człowiek może w Synu Człowieczym odnaleźć sens swego cierpienia i swego człowieczeństwa; człowiek wchodząc w „historię” Syna Człowieczego otrzymuje
dar Jego wolności16. Rozwinięciem ikonografii pasyjnej Syna
Człowieczego17 jest u Boruty m.in. seria obrazów W szkarłat
odziany ukazującego mężczyznę okrytego czerwoną draperią
albo odzianego w czerwoną koszulę.
dzie” (Dn 7,13.14). Por. M. Parchem, Księga Daniela. Komentarz, Częstochowa 2008, s. 473.
14
M. Uglorz, Teologia Zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa 1999,
s. 277.
15
Jezus – świadomy swojej funkcji mesjańskiej – wolał wykorzystywać starotestamentalny tytuł Syn Człowieczy niż Mesjasz, co znalazło wyraz w tzw. „sekrecie mesjańskim”. Według Rudolfa Bultmanna, spośród
wypowiedzi Jezusa można wydzielić te, w których jest mowa o przyjściu
Syna Człowieczego w chwale oraz wypowiedzi odnoszące się do ziemskiej
działalności Syna Człowieczego (w tym zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania). Tamże, s. 274.
16
J. Moltmann, Dio viene e l’uomo acquista la libertà, Brescia 1976,
s. 33.
17
Boruta odwołuje się do całego arsenału motywów ikonograficznych
Christus patiens. Głównym celem tych kompozycji jest prezentacja pasyjnego wymiaru Odkupienia oraz idei orędownictwa, a także wskazanie na
Jezusa Chrystusa jako Kapłana i Ofiarę. Imago Pietatis (z której rozwinęły
się piety) – jest to odmiana „Męża Boleści”, Jezus podtrzymywany jest
przez Maryję lub Jana Apostoła, a niekiedy aniołów. Ecce Homo – w późnym średniowieczu, Jezus jest tu ukazany przed ukrzyżowaniem, w koronie
cierniowej i purpurowym płaszczu, ze śladami biczowania. „Chrystus Frasobliwy” – konwencja ta powstała u schyłku XIV w., wyobrażał ona Jezusa
w koronie cierniowej, wyczerpanego męką, odpoczywającego na kamieniu
lub belce krzyża.
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Homo res verticalis – kompozycja przedstawień
Tadeusz Boruta poprzez temat ciała poddawany nieustannemu modelowaniu definiuje swoją sztukę poprzez perspektywę
antropologiczną. Ciało, pomimo przedstawionej realności, wymyka się powszechnemu prawu ciążenia, wibruje jakby poruszane Duchem, tchnieniem ożywiającym. Na twarzach postaci
pojawia się skupienie, ból, namysł; wszystko to związane z egzystencją człowieka, z przeżywaniem samego siebie, z bólem
wynikającym z wewnętrznego rozdarcia. To przejaw najgłębszych cech i dyspozycji ludzkich. Człowiek odkąd zastanawia
się nad sobą nie może znaleźć satysfakcjonującej go odpowiedzi bez pomocy z zewnątrz (Boga): ani na płaszczyźnie racjonalności (która pozostawia niedosyt w postawionych pytaniach egzystencjalnych), ani dzięki uczuciom (utopia miłości,
zjednoczenia), ani przez działanie (które podejmowały różne
ideologie), ani w końcu przez postęp cywilizacyjny (katastrofa
konsumpcjonizmu)18. W encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II podkreśla konieczność bytowania człowieka w wymiarze wertykalnym, a nie tylko horyzontalnym: “W silnie zsekularyzowanym świecie nastąpiło stopniowe zeświecczenie
zbawienia, dlatego walczy się, owszem, o człowieka, ale
o człowieka pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego”19. Zanegowanie ukierunkowania ku
Bogu odbija się wprost na stosunkach międzyludzkich20.
Z tego Jan Paweł II wyprowadza postulat „człowieka wertykalnego”, otwartego na swoją przyszłość. Echo takiego papieskiego nauczania odnajdujemy m.in. w zasadach kompozycji
wykorzystywanych przez Borutę. Niwelowanie horyzontali18
19
20

A. Geschè, Człowiek, przeł. A. Kuryś, Poznań 2005, s. 20.
Jan Paweł II, Redemptoris missio, 11.
Por. Sobór watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 23.
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zmu na rzecz wertykalizmu symbolizuje kierunek wznoszący,
połączenie tego, co niskie z tym, co wysokie, ziemi i nieba,
ostatecznie ewokuję kategorię wzniosłości i transcendencji.
Artysta stosuje zasady formalizmu symbolicznego21: często
widać zasadę kompozycyjną polegającą na podkreślaniu linii
pionowych, które dominują nad poziomymi. Z bezpośrednim
nawiązaniem do formalizmu mamy do czynienia np. w obrazie
Ecce Homo z 1986 roku (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
Artysta przedstawia nagiego mężczyznę stojącego na tle okna
i drzwi balkonowych typowego PRL-owskiego bloku mieszkalnego. Oś łącząca drzwi z oknem wyznacza symboliczną kolumnę (biczowania) do której „przywiązano” skazańca. Brak tu
jednak jakichkolwiek więzów lub łańcuchów. Jedynie skrzyżowane dłonie gotowe do skrępowania sznurem sugerują scenę
znaną z typowych przedstawień Ecce Homo. To symboliczne
skrępowanie należy rozumieć aluzyjnie do czasów zniewolenia
kultury, religii, życia społecznego w czasach PRL. To odniesienie wyraźnie sugeruje szary blok z tamtej epoki, widoczny poprzez okno i drzwi balkonu, tworzący tło dla przedstawienia.
Taki „pasyjny” kontekst społeczno-polityczny potwierdza kolejne dzieło z tego samego roku i tak samo zatytułowane znajdujące się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tym
razem mężczyzna zajmuje pozycję siedzącą, a na parapecie
okiennym (wyznaczającym tutaj oś poprzeczną) znajdują się
szare torebki z produktami spożywczymi (które stanowiły
w tym czasie dobra reglamentowane); kompozycja umieszczona na tle okna balkonowego i widoku na szary blok zbudowany
w latach 60-ych XX wieku z charakterystycznym fryzem attyki
sugeruje ponownie na PRL-owski kontekst egzystencjalny.
Jednak, co ciekawe, nigdy nie przysposobił sobie zasad formalizmu
ikonowego. Zob. T. Boruta, Figur…, dz. cyt., s. 19.
21
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Oś pionowa malowideł często zostaje wykreślona poprzez
pionową belkę krzyża (Wstawiennictwo z tryptyku Niemota,
1985-86; Zasłona, 1989/92; Arbor Vitae, 1990; Stacja XII,
2000) albo Drzewa Poznania (jak w Brzasku z cyklu Eden,
1988/89); w niektórych obrazach pionowa oś zostaje wykreślona przez ciało Zbawiciela dźwigającego poziomą belkę
krzyża (Z cyklu Eli Eli Lama Sabachtani, 1982/83; z cyklu Eli
Eli Lama Sabachtani, 1984). Jak już powiedziano, pionowa oś
zostaje wyznaczona poprzez ramę pionową okna sugerującą
kolumnę biczowania, na tle którego zostaje przedstawiona scena (Ecce Homo, 1986 – Muzeum Śląskie w Katowicach, Ecce
Homo, 1986 – Muzeum Narodowe we Wrocławiu) albo poprzez osiowe ułożenie nagiego ciała spoczywającego na ziemi
ciała (Płaszczenica, 1985; Całun, 1986; Miserere, 1987; Pietà,
2003; Pietà, 2004). Rzadko pojawia się kompozycja asymetryczna, kiedy lewa strona obrazu różni się od prawej (Zdjęcie
z krzyża z cyklu Eli Eli Lama Sabachtani, 1983; Pietà, 2003).
Zakończenie
Pytanie o człowieka równolegle pobrzmiewa we współczesnej teologii i sztuce. W łonie nauk teologicznych antropologia teologiczna pretenduje dziś do realizacji integralnego
ujęcia wiedzy na temat człowieka22. Jeszcze w połowie XX
Bibliografia współczesnej antropologii teologicznej jest zbyt obszerna, aby ją w ramach niniejszego artykułu przytaczać, a nawet streszczać.
Poniżej zostały podane przykłady o charakterze syntetycznym w języku
polskim: I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010; L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, przeł. A. Baron, Kraków 1997; K. Góźdź, Teologia człowieka, Lublin 2006; W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki
22
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wieku Karl Rahner pisał, że teologia nie dysponuje dostatecznie rozwiniętą antropologią23. Dziś nie można sobie wyobrazić
teologii inaczej, jak poprzez włączenie do bloku rozważań teologicznych refleksji nad człowiekiem. Antropologia teologiczna staje się sposobem całościowego odpowiedzenia na pytanie
kim jest człowiek w relacji do Boga, świata i samego siebie?
O ile jednak lęki dotyczące ludzkiej kondycji współczesna humanistyka i sztuka awangardowa artykułuje poprzez alienowanie człowieka albo wręcz jego negację24, to sztuka Tadeusz
Boruty podąża w przeciwnym kierunku. To sztuka antropocentryczna silnie zakorzeniona w malarstwie renesansu i manieryzmu. Spełnia zadanie analogiczne do tego, które sobie stawiali
artyści tamtych epok. Zadanie to dotyczy poznania i ukazania
integralnego obrazu człowieka; jak pisze Boruta, nie jest to
katolickiej, t. I, Lublin 1972; Tenże, Ku syntezie w definicji osoby, ZN KUL
3(1960) nr 4, s. 21–44; Tenże, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby
ludzkiej, Poznań 1982; Tenże, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu
chrześcijańskiego, Lublin 2007; G. Langemeyer, Antropologia teologiczna,
przeł. J. Fenrychowa, Kraków 1995; H. Majchrzak, Antropologia integralna w Sumie teologicznej św. Tomasza z Akwinu, Kraków 2011; Osoba i czyn,
w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, pr. zb. pod red. T. Stycznia, W. Hudego, J. Gałkowskiego, A. Rodzińskiego, A. Szostka, Lublin
1994; A. Perzyński, Włoska antropologia teologiczna. Studium historyczno-dogmatyczne, Łódź 2012; A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, przeł. L. Balter, Poznań 2005; P. Theilhard de Chardin, Człowiek, t. I,
przeł. M. Tazbir, Warszawa 1984; M. Zawada, Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia w wymiarze antropologiczno–duchowym, Kraków 2011.
23
K. Rahner, Antropologische Theologie, w: Lexikon für Theologie und
Kirche 1, s. 622.
24
Artysta nie zgadza się z ponowoczesną propagandą artystyczną, która kładzie nacisk na wmawianie odbiorcy sztuki, że „najbardziej opresyjne
wobec człowieka (…) są religie z Kościołem katolickim na czele, a także
wszelkie kultywowane przez wieki wartości konserwatywne”. T. Boruta,
Figur…, dz. cyt., s. 24.
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tylko „poznawanie anatomii, perspektywy, optyki i konstrukcji
widzialnego świata, lecz ukazanie własnej duszy – meandrów
uczuć i przeżyć”25. Głównym tematem tej sztuki jest więc
człowiek w wymiarze egzystencjalnym. Sztuka Tadeusza Boruty ukierunkowana antropologicznie może pretendować dziś
do realizacji integralnego ujęcia wiedzy na temat człowieka,
jaką dysponują współczesne dyscypliny zajmujące się człowiekiem. Dziś – w dobie wielopłaszczyznowej alienacji człowieka – nie można sobie wyobrazić pełnej sztuki bez próby
ukazania człowieka w konkretnym „tu i teraz”. Antropologia
w sztuce i sztuka w antropologii, które proponuje artysta, stają
się sposobami całościowego odpowiedzenia na pytanie: kim
jest człowiek w relacji do Boga, świata i samego siebie? Słowem, artysta sięgając głęboko do korzeni filozofii personalistycznej i chrześcijańskiej sztuki antropocentrycznej stara się
zrealizować postulat, żeby dzięki horyzontowi wiary widzieć
dalej, a widząc dalej więcej wiedzieć o człowieku, do czego
skłania nas Jürgen Habermas wieszcząc początek ery „postsekularnej”, i który wyciąga rękawicę w kierunku tych, którzy
przedwcześnie spisali teologię i sztukę figuratywną na straty.

Summary
The anthropology in art and art in anthropology that the
artist uses become ways to concisely answer the question of
who is man in relation to God, the world and himself. In one
word, the artist, by reaching deep into the roots of personalistic
and Christian philosophy of anthropological art, tries to realize
the postulate of seeing further thanks to the horizon of faith,
25

Tamże, s. 19.
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and by seeing further, learning more of man, towards what
Jürgen Habermas tries to persuade the world by prophesying
the beginning of the „post secular” era, and who reaches out to
those, who wrote off theology and figurative art early.
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FILOZOFICZNE INSPIRACJE TEOLOGII
WYZWOLENIA GUSTAVO GUTIERREZA
Philosophical inspirations of Gustavo Gutierrez’s
liberation theology
1. Wprowadzenie
W oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II, a także bezpośrednio po niej – wśród wielu wydarzeń jego pontyfikatu
„otwierania Chrystusowi granic państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji i rozwoju”, co zapowiedział sam Papież w dniu inauguracji
posługi na Stolicy Piotrowej – często wspominano apostolskie
podróże „Pielgrzyma świata”, jak zwykło się określać błogosławionego Jana Pawła.

Ks. Daniel Brzeziński – kapłan Diecezji Płockiej; dr hab. nauk teologicznych; absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma
w Rzymie oraz Instytutu Sacrum Ministerium watykańskiej Kongregacji ds.
Duchowieństwa; pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji Płockiej; wiceprezes Oddziału w Toruniu Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek
Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
*
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Znamienny jest fakt, iż pierwszą z papieskich pielgrzymek
była podróż do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama,
odbyta w dniach 25 stycznia – 1 lutego 1979 roku. Centralnym
jej punktem stał się udział Jana Pawła II w obradach III Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM)
w Puebla w Meksyku, w dniu 27 stycznia 1979 roku, gdzie –
w kontekście dynamicznie rozwijającej się w tamtym czasie
teologii wyzwolenia – potępiono ucisk ze strony liberalnego
kapitalizmu z jednej strony, lecz z drugiej strony przestrzegano
przed rewolucyjnym zaangażowaniem Kościoła w walkę
o sprawiedliwy świat.1
Podczas wspomnianej konferencji Jan Paweł II – bez wątpienia kierowany osobistym doświadczeniem „z dalekiego
kraju” – stwierdził, że „Kościół nie potrzebuje uciekać się do
innych systemów czy ideologii, ażeby kochać i bronić człowieka oraz współpracować w jego wyzwoleniu. (...) Chce on
[Kościół] zachować neutralność wobec przeciwstawnych systemów, by opowiadać się tylko za człowiekiem”.2 Upominając się o biednych, wyzyskiwanych i skrzywdzonych (zresztą
nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale w całym świecie), Jan Paweł II równocześnie wołał o apolityczność Kościoła. Wszak
Chrystus nie był politykiem i rewolucjonistą z Nazaretu, nie
Zob. A. Domosławski, Chrystus bez karabinu. O pontyfikacie Jana
Pawła II, Warszawa 1999, s. 83. Poglądy Gutierreza, Boffa i innych zwolenników nowych (wówczas) tendencji w teologii i w duszpasterstwie, stały się
przedmiotem obrad działającej w ramach CELAM Komisji Biskupów ds.
społecznych, która już w 1972 roku stwierdziła, iż zarówno kapitalizm jak
i marksizm „chcą przekształcić Kościół w swoje narzędzie”. Wypowiedziała się więc – u progu rozwoju teologii wyzwolenia – przeciw łączeniu teologii z filozofią marksistowską oraz wiązaniu działań Kościoła z ruchami
lewicowymi; zob. „Herder Korrespondenz” 6(1973) s. 276.
2
Por. Z. Ziółkowski, Drogi „teologii wyzwolenia”, „Życie i Myśl”
359-360(1986) n. 7-8, s. 203.
1
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był bojownikiem z karabinem na ramieniu, jak Go przedstawił
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia argentyński malarz Carlos Alonso.3
Już w pierwszym zetknięciu z teologią wyzwolenia narzuca
się w niej dominacja filozofii marksistowskiej wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami praktycznymi. Marksistowska analiza
społeczeństwa została zastosowana przez teologów wyzwolenia zarówno w ocenie aktualnej sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz społecznej, jak i w rozumieniu dokumentów magisterialnych Kościoła. Ponadto przez pryzmat ideologii
marksistowskiej chcieli oni odczytywać nawet Objawienie.4
Lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte
XX wieku zapisały się pod znakiem konfrontacji Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami latynoamerykańskiej teologii
wyzwolenia, w której punktem wyjścia stała się skomplikowana sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczna, oraz w pewnej mierze i religijna.5 Lata osiemdziesiąte przyniosły dwie
watykańskie instrukcje: w dniu 26 sierpnia 1984 roku ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary podpisał „Instrukcję
o niektórych aspektach teologii wyzwolenia” (ogłoszoną
3 września); w niespełna dwa lata później, 22 marca 1986
roku, kardynał J. Ratzinger podpisał kolejny dokument, jakim
była „Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu”.6
Zob. A. Domosławski, Chrystus bez karabinu..., s. 5. 99-101
W naszej refleksji pomijamy zagadnienie marksistowskiej interpretacji Objawienia i marksistowskiej interpretacji Magisterium Kościoła, dokonywanych w teologii wyzwolenia, które wymaga osobnego opracowania.
5
Zob. D. Brzeziński, Polityczny, ekonomiczny, społeczny i religijny
kontekst latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, „Teologia i Człowiek”
11(2008) s. 159-184.
6
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, 6 sierpnia 1984 r., w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Sta3
4
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W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia teologowie wyzwolenia oceniali
społeczno-polityczną i ekonomiczną sytuację krajów kontynentu latynoamerykańskiego głównie z marksistowskiego
punktu widzenia, uwypuklając sprzeczności między krajami
bogatymi a państwami nierozwiniętymi gospodarczo, oraz antagonizmy między klasą posiadającą a wyzyskiwanymi. Stąd
jeden z twórców latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia,
urodzony w Limie w 1928 roku peruwiański duchowny, ks.
Gustavo Gutierrez Merino głosił między innymi, że klasowa
analiza umożliwi nam zrozumienie przyczyn opozycji między
krajami uciskanymi a narodami dominującymi. Przyznawał
jednocześnie, iż uwzględnienie samej tylko konfrontacji między narodami daje fałszywy obraz sytuacji i ostatecznie przesłania prawdziwą rzeczywistość. Teoria zależności rozwinie
się w niewłaściwym kierunku i doprowadzi do mylnych wniosków, jeżeli analiza nie będzie umieszczona w kontekście
światowej walki klas.7
Latynoamerykańska wizja politycznego, społecznego i ekonomicznego wyzwolenia krajów Ameryki Łacińskiej, i rozumienie wyzwolenia w ogóle, sięgają odległej przeszłości,
w której zaczęły się kształtować współczesne poglądy człowieka dotyczące ludzkiej egzystencji i przeznaczenia. Związane były one z wielkimi zmianami w kwestii obrazu świata
nowski (red.), Dokumenty Nauki społecznej Kościoła, t. 2, Rzym – Lublin
1987, s. 347-368; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej
wolności i wyzwoleniu, 22 marca 1986 r., w: tamże, s. 369-410; szerzej na
ten temat: D. Brzeziński, Stolica Apostolska i kardynał Joseph Ratzinger
wobec teologii wyzwolenia. Refleksje wokół watykańskich instrukcji z roku
1984 i 1986, „Studia Theologica Varsaviensia” 45(2007) n. 2, s. 97-108.
7
Zob. G. Gutierrez, Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zbawienie, Warszawa 1976, s. 95.
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i człowieka, a także stosunku człowieka do przyrody i siebie
samego. Te ostatnie dokonały się w XV i XVI wieku w wyniku pojawienia się nauk eksperymentalnych i nowych metod
badawczych. 8
Jednym z wielkich przedstawicieli nowej fizyki, która zmieniła stosunek człowieka do przyrody, był Kartezjusz. Dał on
jednocześnie początek refleksji filozoficznej podkreślającej
prymat myśli oraz „jasnych i wyraźnych idei”, akcentując
w ten sposób twórcze możliwości ludzkiego ducha.9 Kant, zaś,
umocnił i usystematyzował ten punkt widzenia. Wypracowując nową metodę myślenia i poznania, i wysuwając na pierwszy plan sferę subiektywną człowieka, uważał że „tylko to
z rzeczy poznajemy a priori, co sami w nie wkładamy”.10 Ten
sam tok rozumowania przyjął – w ocenie Gutierreza – Hegel,
wprowadzając do swej refleksji temat historii. Gutierrez wyraźnie skłaniał się ku heglowskiej filozofii państwa i dziejów,
która miała być próbą pogłębienia historii.
Idealizm heglowski został przejęty przez Marksa, którego
doktryna stała się zasadniczym źródłem teologii wyzwolenia.
Na marksizmie niejako osadza się filozofia nadziei E. Blocha,
która także nie pozostała bez wpływu na poglądy Gutierreza.
Duchowny z Limy czerpał z wielu koncepcji filozoficznych,
jednak heglizm, marksizm i związana z nim filozofia nadziei
Blocha, zdają się wśród nich dominować.11

Zob. tamże, s. 37-38.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1988, s. 47-48. 52.
10
Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, Warszawa 1957, s. 31-32.
11
Por. D. Brzeziński, Źródła teologii wyzwolenia Gustavo Gutierreza.
Studium teologiczne, mps, Płock – Warszawa 1990, s. 65-82.
8
9
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2. Filozofia G. W. Hegla
Idealizm Georga Wilhelma Friedricha Hegla był – w ocenie
Gutierreza – w dużej mierze zamyśleniem nad Rewolucją Francuską i jej konsekwencjami.12 Rewolucjoniści w teorii proklamowali prawo każdego człowieka do uczestnictwa w rządzeniu
społeczeństwem, którego jest członkiem. To prawo zostało
dane każdemu przez kogoś innego, albowiem według Hegla samowiedza istnieje tylko wtedy, gdy zostaje przekazana przez
inną samowiedzę. Taki stan „nauczania przez kogoś” zakłada
konflikt, „walkę na śmierć i życie”, gdyż „tylko dzięki narażeniu własnego życia można osiągnąć wolność”.13
Z tej konfrontacji powstaje „dialektyka pana i niewolnika”
Dzięki niej proces historyczny staje się źródłem świadomości,
która powoduje stopniowe wyzwalanie człowieka. Buduje on
wtedy siebie i osiąga faktyczną świadomość swojej egzystencji oraz autentyczną wolność, która poprzez pracę przekształca
świat i wychowuje człowieka.14
Historia świata była dla Hegla pogłębianiem świadomości
człowieka, jej „motorem” zaś było trudne zdobywanie wolności, mające w efekcie dawać przechodzenie od świadomości
wolności do wolności rzeczywistej i do kierowania swoim losem. Taki człowiek – według Hegla – patrząc na społeczeństwo, dostrzega potrzebę jego krytyki.
Z prawa dialektyki – przekonany o tożsamości bytu i myśli
o nim tkwiącej w człowieku – Hegel uczynił powszechne prawo bytu, a triadyczny charakter rozwoju rozciągnął na całą
rzeczywistość.15
12
13
14
15

Zob. G. Gutierrez, Teologia..., s. 37-38.
G. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, Warszawa 1963, s. 213. 218.
Zob. tamże, s. 226-227.
Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii..., t. 2, s. 215.
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Reprezentując dialektykę Hegla, jak również zapoczątkowany przez niego nowy wymiar filozofii: krytykę społeczną,
Gutierrez zaczął coraz bardziej utożsamiać się z poglądami
Marksa, który pogłębił i odnowił kierunek myślenia Hegla, nadając mu materialistyczny sens.
3. Marksizm
W okresie głoszenia teologii wyzwolenia Gutierrez przejął
z marksizmu tak wiele, iż twierdził, że bez marksizmu teologii
wyzwolenia po prostu by nie było. Pisał: „Teologia współczesna znalazła się w bezpośredniej i owocnej konfrontacji z marksizmem. Właśnie w dużej mierze dzięki wpływowi marksizmu teologiczna myśl, szukając swych własnych źródeł,
zaczęła interesować się tym, jakie znaczenie ma kształtowanie
tego świata i działanie człowieka w historii. Konfrontacja ta
ponadto pomaga teologii dostrzegać to, co jej próby zrozumienia wiary zawdzięczają historycznej praktyce człowieka w historii oraz jakie znaczenie dla przekształcania świata może
mieć jej własna refleksja”.16 Związki chrześcijan z marksistami były zdaniem peruwiańskiego duchownego podyktowane
jednakowym celem obu grup: „stawianiem czoła w sposób
bardziej zdecydowany wspólnemu przeciwnikowi”.17
Przyjmując – przy dokonywaniu oceny społeczeństwa latynoamerykańskiego – marksistowską analizę tegoż społeczeństwa, która podkreślała istnienie w nim odwiecznych antagonizmów między wyzyskiwanymi a wyzyskiwaczami, Gutierrez
konsekwentnie za marksizmem postulował walkę klas,
a omawiając teorię zależności stosował do rzeczywistości
16
17

G. Gutierrez, Teologia..., s. 19.
Por. tamże, s. 110.
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Ameryki Łacińskiej teorię imperializmu i kolonializmu, formułowaną niegdyś przez J. Hobsona, R. Luksemburg, W. Lenina i N. Bucharina.18 Badania prowadzone przez latynoamerykańskich przedstawicieli nauk społecznych według
Gutierreza miały „doprowadzić do ponownego sformułowania
teorii imperializmu”.19
Jak dla Marksa, tak i dla Gutierreza poznanie sytuacji polityczno-społecznej świata było związane nieodłącznie z przekształceniem go.20 Świat bowiem - zgodnie ze stwierdzeniem
Marksa – „trzeba zmieniać”.21 Nauka o świecie, w tym o historii przemian w nim zachodzących, którą Marks i Engels uważali wyłącznie za historię walk klasowych22, mogła w przekonaniu Gutierreza „pomóc człowiekowi w dokonaniu
następnego kroku na drodze krytycznego myślenia. Stał się on
[człowiek] bardziej świadomy społeczno-ekonomicznych
uwarunkowań swoich ideologii i tym samym swobodniejszy
i światlejszy w stosunku do nich”.23 To z kolei miało pozwolić
– w sferze ludzkiej pracy – na zmianę sposobu produkcji z kapitalistycznego na socjalistyczny, dzięki któremu człowiek
„mógł żyć swobodnie i po ludzku: kontrolować przyrodę,
stworzyć warunki dla społecznego wytwarzania dóbr, skończyć z prywatnym gromadzeniem bogactw i ustanowić
socjalizm”.24
Zob. tamże, s. 93.
Tamże, s. 94.
20
Zob. G. Gutierrez, Teologia..., s. 38.
21
Por. K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, W. Lenin,
O religii, red. J. Kniaziołucki, Warszawa 1984, s. 65; zob. G. Gutierrez,
Teologia..., s. 224.
22
Zob. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1949,
s. 151.
23
G. Gutierrez, Teologia..., s. 39.
24
Tamże.
18
19
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Przekształcanie świata miało polegać również na „ciągłym
tworzeniu nowego sposobu bycia człowiekiem” i na „permanentnej rewolucji kulturalnej”. Gutierrezowi chodziło o dynamiczną
i historyczną koncepcję człowieka dążącego do jakościowo innego społeczeństwa, decydującego w pełni o swym losie i nastawionego w sposób twórczy na własną przyszłość.25 Gutierrez
uważał, iż w tej przyszłości, idąc drogą wskazaną przez Marksa,
„nowy człowiek będzie mógł żyć po ludzku”.26 Socjalizm bowiem – zdaniem teologa z Limy – „reprezentował (...) najbardziej owocną i najbardziej dalekosiężną perspektywę”27, z zastrzeżeniem jednak, że w Ameryce Łacińskiej należało stworzyć
„indoamerykański socjalizm”, który nie będzie jedynie „dokładną kopią socjalizmu innych”.28 Konieczne było uwzględnienie
konkretnej sytuacji oraz specyficznych cech danego kraju i narodu, w którym marksizm miał funkcjonować.29
W przekonaniu Gutierreza, aby można było przezwyciężyć
społeczną, polityczną i gospodarczą zależność i ukształtować
„nowego człowieka”, oraz aby wyzwolenie to było autentyczne i zupełne, jego autorem musiał być sam ciemiężony naród.
Wyzwolenie musiało wyrastać z wartości właściwych dla tego
narodu.30
Przedstawiony przez Marksa postulat wyzwolenia człowieka z alienujących go struktur gospodarczo-społecznych poprzez zniesienie własności prywatnej31, Gutierrez niejako
Zob. tamże, s. 41. 99.
Tamże, s. 39.
27
Tamże, s. 97.
28
Por. tamże, s. 98.
29
Por. tamże.
30
Zob. tamże, s. 99.
31 Zob. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z roku 1844, w:
K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1960, s. 558.
25
26
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„uściślał” i „przystosowywał” do konkretnych warunków latynoamerykańskich. Uważał, iż w Ameryce Łacińskiej przełomu
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zaczynała pojawiać się „intensywna praktyka rewolucyjna”.32
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że klasycy marksizmu pisząc
o niej, polemizowali z przedstawicielami socjalizmu utopijnego,
którzy przekształcenie struktur społecznych chcieli osiągnąć
drogą pokojową. Gutierrez odrzucał proces ewolucji. Był w tym
względzie zgodny z Marksem i Engelsem, którzy dali wyraz
swoim przekonaniom w „Manifeście Komunistycznym”.33 Obawiał się jednak grożącego latynoamerykańskiej rewolucji niebezpieczeństwa w postaci braku silnie ugruntowanej rodzimej
teorii socjalizmu, która musiała być latynoamerykańska z uwagi
na historyczny realizm.34
Za socjalizmem w Ameryce Łacińskiej opowiadali się –
między innymi – przedstawiciele argentyńskiej organizacji
pod nazwą „Księża Stronnicy Trzeciego Świata”, którzy uważali, że socjalizm latynoamerykański, „przyczyni się do nadejścia epoki Nowego Człowieka”.35

Zob. G. Gutierrez, Teologia..., s. 98.
Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane..., t. 1, s. 51-53.
34
Por. G. Gutierrez, Teologia…, s. 99.
35
Por. tamże, s. 118. W podobnym duchu brzmiało – cytowane przez
peruwiańskiego teologa – co najmniej kontrowersyjne stwierdzenie S.
Mendeza Arceo, że „tylko socjalizm może zapewnić Ameryce Łacińskiej
prawdziwy rozwój. Wierzę – kontynuował ówczesny biskup Cuernavaca –
że system socjalistyczny jest bardziej zgodny z chrześcijańskimi zasadami
prawdziwego braterstwa, sprawiedliwości i pokoju. Nie wiem jakiego rodzaju socjalizm, lecz socjalizm jest tym kierunkiem, który powinna wybrać
Ameryka Łacińska. Osobiście wierzę, że będzie to socjalizm demokratyczny”; por. tamże.
32
33
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Propagując socjalizm, G. Gutierrez wyrażał swoją aprobatę
społecznej własności środków produkcji36, a także opowiadał
się za aktywnym udziałem uciemiężonych w procesie wyzwolenia.37 Przyjmował marksistowską ideę praxis opartą na dialektycznej koncepcji historii „nieuchronnie postępującej – ze
wzrokiem utkwionym w przyszłość i z rzeczywistym działaniem w teraźniejszości – ku bezklasowemu społeczeństwu opartemu na nowych stosunkach produkcji”.38 Gutierrez wyjaśniał, w oparciu o wypowiedź samego Marksa, na czym miał
polegać wkład tego ostatniego do walki klasowej i koncepcji
bezklasowego społeczeństwa. Celem proponowanym przez
współautora „Manifestu Komunistycznego” było obalenie
źródła istnienia antagonistycznych klas społecznych – klasowej organizacji społeczeństwa, które nie może być zniszczone
bez uprzedniego uświadomienia sobie walki i jej wymogów
w budowaniu nowego społeczeństwa. Będąca owocem tej walki dyktatura proletariatu miała być według Marksa tylko etapem przejściowym prowadzącym ku bezklasowemu społeczeństwu.39
Te marksistowskie idee wyzwolenia Gutierrez w swej doktrynie próbował łączyć z wartościami chrześcijańskimi. Za pozytywny przykład takiej „symbiozy” służyły mu wydarzenia
w Chile z 1964 roku, gdzie zwycięstwo wyborcze rządu socjalistycznego stało się – jak sądził Gutierrez – decydującym wyzwaniem dla chrześcijan tego kraju. Wspólną płaszczyzną
działania chrześcijan i komunistów miało być zaangażowanie
Zob. tamże, s. 118-119.
Zob. tamże, s. 120.
38
Tamże, s. 228.
39
Zob. List K. Marksa do J. Weydemeyera z 5 marca 1852 r., w:
K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 28, Warszawa 1970, s. 565; por. G. Gutierrez,
Teologia..., s. 292.
36
37
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na rzecz ubogich oraz solidarna walka z nędzą i niesprawiedliwością, stanowiące istotny krok na drodze ku urzeczywistnianiu Królestwa Bożego na ziemi.40
Swoistym apogeum „uzgadniania” przez Gutierreza chrześcijaństwa z marksizmem było głoszenie przez teologa z Limy
marksistowskiej zasady walki klasowej w imię chrześcijańskiej
miłości bliźniego. Twórcy i zwolennicy marksizmu, uzasadniając nieuchronność walki klas i społecznej rewolucji, odwoływali
się do tezy o prymacie bazy nad nadbudową. Marks w przedmowie do „Krytyki ekonomii politycznej” pisał, iż „na określonym
szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeństwa popadają w sprzeczność z istniejącymi stosunkami produkcji, albo – co jest tylko prawnym tego wyrazem – ze stosunkami
własności, wśród których one się dotąd rozwijały. Z form rozwoju sił wytwórczych stosunki te zamieniają się w ich kajdany.
Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej”.41
Walka klas w rozumieniu zarówno klasyków marksizmu, jak
i neomarksistów to nieuchronna droga do zmiany ustroju ekonomiczno-społecznego. Jest ona nie tylko dopuszczalna, ale jest
wręcz obowiązkiem wyzyskiwanych. Towarzysząca jej przemoc i nienawiść rodzą się nie z winy walczących, lecz są narzucone przez nieludzkie warunki społeczne. Walki klas domaga
się jej ostateczny cel: zbudowanie sprawiedliwego ustroju.42
Zob. G. Gutierrez, Teologia..., s. 119. W sierpniu 1987 roku L. Boff
po powrocie z ówczesnego Związku Radzieckiego oświadczył na konferencji prasowej: „Dla prawdziwej egzystencji chrześcijańskiej socjalizm gwarantuje lepsze warunki, niż porządek społeczny Zachodu”; zob. Z. Florczak,
Libido ignorandi, „Tygodnik Powszechny” 2118(1990) n. 4, s. 8.
41
K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, w: K. Marks,
F. Engels, Dzieła wybrane..., t. 1, s. 338.
42
Zob. S. Kowalczyk, Marksistowska koncepcja wyzwolenia człowieka w aspekcie dialogu z chrześcijaństwem, „Chrześcijanin w świecie”
102(1981) n. 6, s. 135.
40
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Warto zaznaczyć, iż marksiści współcześni Gutierrezowi
zwracali uwagę, że walka klasowa nie musi łączyć się z nienawiścią jednostek czy ich fizycznym wyniszczeniem. Stąd postulowali, by nie przekraczać w niej granic koniecznych
w użyciu przemocy.43 Niemniej jednak pozostaje ona w filozofii marksistowskiej normą uniwersalną, a nie tylko walką sporadyczną.
W aplikowaniu marksizmu do swojej doktryny Gutierrez
posunął się daleko. „Kochamy uciśnionych – stwierdzał za
G. Girardim – wyzwalając ich; kochamy ciemiężców zwalczając ich. Kochamy uciśnionych wyzwalając ich od ich nędzy,
a ciemiężców – wyzwalając ich od ich grzechu”.44 Okazywanie chrześcijańskiej miłości to, innymi słowy, pozbawianie
wyzyskujących możliwości wyzysku. „Powszechny charakter
miłości chrześcijańskiej – zgodnie z takim rozumowaniem –
pozostanie (...) abstrakcją, jeśli miłość nie stanie się konkretną
historią i nie doprowadzi do konfliktu. Miłować nieprzyjaciół
znaczy walczyć z nimi skutecznie bez nienawiści do nich. Pojednanie implikuje dialektyczny proces przezwyciężania konfliktów. Walka klas jest więc koniecznym środkiem miłości
powszechnej, podobnie jak udział w radości paschalnej osiąga
się przez konflikt i Krzyż”.45
Opowiadając się za organicznym związkiem chrześcijaństwa z marksizmem, Gutierrez przytaczał – jak sam określał –
„nieco zaskakującą”, ale mającą „związek z dzisiejszą Ameryką Łacińską”, opinię L. Althussera, który sądził, że „przyszłość
Kościoła zależy od liczebności i siły chrześcijan, którzy uznają
Zob. M. Fritzhand, W kręgu etyki marksistowskiej, Warszawa 1966,
s. 120-138.
44
Por. G. Gutierrez, Teologia…, s. 293.
45
C. Rychlicki, Wobec teologii wyzwolenia, „Przegląd Katolicki”
23(1984) s. 7.
43
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potrzebę walki i przyłączą się do szeregów światowego proletariatu (...). Kościół będzie żył poprzez tych, którzy dzięki
walce i w walce samej odkryją na nowo, że Słowo zrodziło się
między ludźmi i żyło między ludźmi, i dadzą mu ludzkie miejsce wśród ludzi”.46
4. Filozofia nadziei E. Blocha
Marksizm w krajach latynoamerykańskich trafił na podatny
grunt. Bardzo wielu zafascynowało się wizją socjalistycznej
przyszłości, którą teoretycznie nakreślił bliski poglądom Marksa, zwłaszcza tym z lat jego młodości, Ernst Bloch. Stanowisko E. Blocha (w odróżnieniu od refleksji G. Marcela, zbyt
osobistej i zbyt kontrowersyjnej, oraz – w ocenie Gutierreza –
nie podkreślającej implikacji nadziei w rzeczywistości historycznej i politycznej47) „wprowadza nas w dziedzinę możliwości bytu potencjalnego; [i] umożliwia nam to planowanie
historii w kategoriach rewolucyjnych”.48
Według Blocha (który z kolei stał się „prekursorem” teologii nadziei J. Moltmanna) człowieka konstytuuje nadzieja odnosząca się do przyszłości i marzenia o tej przyszłości. Gutierrez podkreślał, że chodzi tu o nadzieję aktywną, która podważa
istniejący porządek.49 Marksistowski filozof nadziei przyjmował bowiem stwierdzenie Marksa, że „filozofowie rozmaicie
tylko interpretowali świat, idzie jednak o to, aby go zmienić”.50
Por. G. Gutierrez, Teologia..., s. 293.
Zob. tamże, s. 223; por. G. Marcel, Homo Viator, Warszawa 1959,
s. 33-94.
48
G. Gutierrez, Teologia..., s. 224.
49
Zob. tamże, s. 223.
50
L. Marks, Tezy o Feuerbachu..., teza 11; zob. G. Gutierrez, Teologia..., s. 224.
46
47
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Nadzieja była dla Blocha motorem poszukiwań przez człowieka swojej „ojczyzny”, pędem ku lepszemu bytowaniu, ku
wiecznemu „gdzie indziej”.51 Człowiek (i tutaj stanowisko
Blocha zbiega się z opinią M. Heideggera) nigdzie nie jest
„u siebie”, przynajmniej nie w tym świecie, jaki istnieje. Znajduje się natomiast ciągle w stanie napięcia skierowanego ku
przyszłości.52
Autor „Das Prinzip Hoffnung” uważał, że najsilniejszym
popędem człowieka jest szeroko rozumiany głód, stanowiący
źródło polepszenia bytu i siłę rewolucyjną, która zmienia świat
na lepszy.53 Człowiek posiadający nadzieję jest skłonny do
tworzenia utopii, które mogą funkcjonować na poziomie abstrakcyjnym lub na poziomie konkretnym. Funkcjonując na tej
pierwszej płaszczyźnie, bez związku z uwarunkowaniami społecznymi danej epoki, utopie wytwarzają fantazję i nie są
w stanie spowodować rewolucji społecznej. Do takich utopii
abstrakcyjnych, odbiegających od rzeczywistości, Bloch zaliczał między innymi chrześcijaństwo. Natomiast marksizm był
dla niego „utopią konkretną”, która nie tyle projektowała przyszłość, ile starała się zmieniać teraźniejszość, także dzięki naukowej analizie warunków przemiany kapitalizmu.54 Nadzieja
Blocha stawiała na przyszłość, która miała być albo socjalistyczna, albo wcale jej nie miało być.55
Zob. E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1974,
s. 1627-1628; por. M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu, Paryż
1980, s. 220.
52
Por. tamże, s. 221.
53
Por. E. Bloch, Das Prinzip..., s. 84-85; M. Neusch, U źródeł...,
s. 222-223.
54
Zob. E. Bloch, Das Prinzip..., s. 724; M. Neusch, U źródeł...,
s. 223-231.
55
Zob. M. Neusch, U źródeł..., s. 231.
51
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Gutierrez nie głosił wprost tak radykalnej tezy marksistowskiego filozofa. W prezentacji jego poglądów zatrzymał się na
mobilizującej funkcji nadziei w ludzkim działaniu i rozważaniu przez Blocha możliwości przekształcenia teraźniejszości
w kontekście nadziei zorientowanej na przyszłość. To wprowadzenie w dziedzinę możliwości bytu potencjalnego umożliwiało – zdaniem Gutierreza – „planowanie historii w kategoriach rewolucyjnych”.56 Oczywiście, przyjęcie przez
Gutierreza marksistowskiej analizy społeczeństwa i walki klas
– mimo pewnej ostrożności wykazywanej przez twórcę teologii wyzwolenia – doskonale korespondowało z nadzieją Blocha na socjalistyczny kształt owej przyszłości.
Rozpatrywana przez Blocha w kategoriach filozoficznych
nadzieja stała się przedmiotem teologicznego zainteresowania
J. Moltmanna i W. Pannenberga, którzy – jak twierdził Gutierrez – „znaleźli w analizach Blocha te kategorie, na podstawie
których mogli przemyśleć pewne ważne tematy biblijne: eschatologię, obietnicę, nadzieję”.57 Nadzieja jest u tych autorów, a w ślad za nimi także i u Gutierreza, pojmowana „jako
motor życia, jako czynnik dodający życiu ludzkiemu dynamiki, jako źródło optymizmu i jako katalizator energii ludzkich,
skierowanych ku celowi konkretnemu, ziemskiemu, doczesnemu, praktycznemu: ku budowaniu lepszej przyszłości; (...)
jako ufność, niemal pewność, że człowiek może tu na ziemi,
w niedalekiej przyszłości zbudować idealne społeczeństwo jutra, społeczeństwo, które będzie urzeczywistnieniem tak
chrześcijańskiego ‘Królestwa Bożego na ziemi’, jak i marksistowskiego społeczeństwa komunistycznego”.58
Por. G. Gutierrez, Teologia..., s. 224.
Tamże.
58
M. Poradowski, Kościół od wewnątrz zagrożony, Londyn 1988,
s. 112. Przy okazji omawiania filozofii nadziei Blocha, warto również zwró56
57
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5. Próba oceny
Ten krótki i – z konieczności – niepełny przegląd filozoficznych źródeł doktryny G. Gutierreza, mimo ograniczeń pozwala stwierdzić, iż peruwiański duchowny – w okresie, gdy był
zwolennikiem teologii wyzwolenia – właściwie odrzucał niemalże całą dotychczasową filozofię chrześcijańską ze scholastyką włącznie. W podejmowanej refleksji nie zadowalał się
jednak tylko tą negatywną stroną, gdyż rozumiał, że teologia
musi opierać się na jakiejś filozofii i posługiwać pojęciami
i terminologią filozoficzną. W miejsce więc usuniętej tradycyjnej filozofii chrześcijańskiej wprowadził filozofię Kanta,
Hegla i Feuerbacha, co w konsekwencji pozwoliło mu przyjąć
marksizm jako podstawę „nowej teologii”.59
Następstwem zmiany podstaw filozoficznych teologii była
także zmiana jej przedmiotu, a przynajmniej zniekształcenie
go. Gutierrez w swej refleksji zajmował się przede wszystkim
problemem wyzwolenia człowieka z sytuacji wyzysku
cić uwagę na fakt, iż ten przedstawiciel – jak chcą niektórzy – „ezoterycznego marksizmu” był żywo zainteresowany związkiem między ateizmem
i chrześcijaństwem. Utrzymywał, że „tylko ateista może być dobrym
chrześcijaninem u tylko chrześcijanin może być dobrym ateistą”. Biblia
była dla Blocha księgą głęboko rewolucyjną, ponieważ przyniosła dobrą
nowinę o nieograniczonych możliwościach człowieka, a Bloch chciał przecież osiągnąć to co realne, przez to co było tylko możliwością. Uważał, że
Pismo Święte można zrozumieć tylko przez „ateistyczną interpretację”
tekstów biblijnych. Nazywający siebie przedstawicielem „ciepłego prądu
marksizmu” Bloch przeciwstawiał się dogmatycznemu i pozytywistycznemu ateizmowi i głosił ateizm nonkonformistyczny. „Chociaż jego stanowisko zasadniczo różni się od Biblii – oceniał marksistowskiego filozofa Gutierrez – trzeba stwierdzić, że Bloch prezentuje nam jej inspirującą
i wnikliwą interpretację”; por. G. Gutierrez, Teologia..., s. 248.
59
Por. M. Poradowski, Kościół od wewnątrz..., s. 134.
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i niesprawiedliwości. Pierwszorzędnym przedmiotem teologii
wyzwolenia stał się więc człowiek i dlatego należy pytać, czy
wobec powyższego teologia wyzwolenia była prawdziwą teologią. 60
Przedstawiciele teologii wyzwolenia, akceptując ideę rewolucji i to rewolucji permanentnej, jakby nie dostrzegali jej
sprzeczności z chrześcijaństwem. Tymczasem dla chrześcijan
ocena etyczna rewolucji jest analogiczna do oceny wojny: zarówno jedna, jak i druga nie mogą być traktowane jako normalny środek do rozstrzygania sporów, ale tragiczna ostateczność. Teoria permanentnej rewolucji jest utopią; jest
złudzeniem, że przemoc posiada właściwości terapeutyczne
dla człowieka.61 Trudno także na płaszczyźnie etycznej usprawiedliwić globalną afirmację dyktatury. W przypadku marksizmu jest to dyktatura proletariatu zawierająca w swych założeniach przemoc, przymus i nienawiść. Usprawiedliwienie takie
jest niemożliwe nawet wówczas, gdy uważa się, jak na przykład Bloch, że wyzwolenie niesione przez proletariat posiada
profil „mesjański”.62
Zob. tamże, s. 134-135. Pierwszym zadaniem teologa wyzwolenia –
w opinii przedstawicieli teologii wyzwolenia – było pogłębienie wiedzy
historycznej, socjologicznej, politycznej a także ekonomicznej, by zaaplikować ją do warunków, w których się żyje. Ważne było również, ażeby teolog latynoamerykański znał działalność ruchów wyzwoleńczych, wspólnot podstawowych i wszelkich sił dążących do realizacji haseł wyzwolenia.
Znajomość kręgu kulturowego miała umożliwić mu znalezienie punktu
wyjścia i horyzontu politycznego, w którym osadzona jest jego refleksja
teologiczna; por. G. Gutierrez, Prassi di liberazione e fede cristiana, w: La
nuova frontiera della teologia in America Latina, Brescia 1975 (=Giornale
di teologia, t. 91), s. 42.
61
Zob. S. Kowalczyk, Marksistowska koncepcja..., s. 143.
62
Zob. tamże, s. 144.
60
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Iluzją jest także wiara w – głoszoną przez marksistowską filozofię nadziei – możliwość powstania społeczeństwa bezklasowego. Pogląd o realności istnienia w pełni szczęśliwego
i pozbawionego jakiejkolwiek alienacji takiego społeczeństwa
odrzucali sami marksiści, tym bardziej, że twórca marksizmu
K. Marks nie był nigdy świadkiem rewolucji społecznej i dlatego nie miał okazji do praktycznego zweryfikowania swych
poglądów na temat idealnego, bezklasowego, opartego na zasadach sprawiedliwości społeczeństwa.63
Krytyka marksistowskiej metody analizy sytuacji egzystencjalnej narodów Ameryki Łacińskiej nigdy nie oznaczała (i –
co oczywiste – oznaczać nie może) krytyki bezsprzecznego
faktu, że sytuacja ta była (i nadal w wielu przejawach pozostaje) nieludzką sytuacją niemożliwą do zaakceptowania. Trudno
natomiast zgodzić się z przekonaniem, iż „w kontekście społeczno-politycznego ucisku (...) jedyną skuteczną drogą do
sprawiedliwości i do wolności jest działalność rewolucyjna”.64
Tak mogą sądzić jedynie ci, którzy nie znają prawdziwego oblicza rewolucji marksistowskiej, i nie doświadczyli skutków
tzw. dyktatury proletariatu.
„Jakkolwiek marksistowska analiza społeczeństwa – co
przypomniał na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
o. P. Arrupe, ówczesny generał Jezuitów, prowincjałom swojego Zakonu w Ameryce Południowej – nie implikuje bezpośrednio przyjęcia całej marksistowskiej filozofii (...), to zawiera ona
(...) w sobie takie rozumienie historii ludzkości, które stoi
w sprzeczności z chrześcijańskim poglądem na człowieka
i społeczeństwo, oraz prowadzi do strategii, która zagraża
chrześcijańskim wartościom i postawom. Jej następstwa
63
64

Zob. tamże, s. 144-145.
B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, Warszawa 1988, s. 12.
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bywały często w skutkach katastrofalne, choć może (...) nie
wszędzie i nie natychmiast”.65
Walka klas nie jest wystarczającym kluczem do wyjaśnienia historii ludzkości i nie może stanowić generalnej normy
moralnej, nawet wówczas, gdy szczerze pragnie się sprawiedliwości społecznej. „Nie musi łączyć się z nienawiścią ludzi –
jak oceniał ją w latach osiemdziesiątych XX wieku S. Kowalczyk – ale wymaga to wielkiej dojrzałości duchowej, co nie
jest zbyt częste w skali społecznej (...). Walka klasowa to ostateczność smutna, ale trudno w niej widzieć generalną normę
moralnego postępowania. Braterska życzliwość ludzi w skali
długofalowej jest bardziej konstruktywna od walki”.66
Chrześcijanie opowiadają się przeciw permanentnej rewolucji i przemocy, „poza przypadkiem – co z kolei przypomniał,
u progu formalnych narodzin teologii wyzwolenia, Paweł VI
w encyklice Populorum progressio – oczywistej i długotrwałej
tyranii, naruszającej podstawowe prawa osoby i przynoszącej
ciężką szkodę dobru ogólnemu jakiegoś kraju”.67 Kościół odrzuca ideę rewolucji jako zasadę działania i jako normalny środek realizacji zasad sprawiedliwości społecznej, gdyż „bunty
i powstania rodzą nowe krzywdy, powodują nowe nierówności, pobudzają ludzi do nowego przelewu krwi. Nie można istniejącego już zła zwalczać takim sposobem, który by powodował jeszcze większą klęskę”.68
Z listu o. P. Arrupe, Generalnego Przełożonego Jezuitów do prowincjałów zakonu w Ameryce Południowej „Czy chrześcijanie mogą przyjąć
marksistowską analizę społeczeństwa?”, n. 13, „Chrześcijanin w świecie”
102(1981) n. 6, s. 151.
66
S. Kowalczyk, Marksistowska koncepcja..., s. 142-143.
67
Paweł VI, Encyklika o popieraniu rozwoju ludów „Populorum progressio”, n. 31, w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty Nauki społecznej Kościoła, t. 1, Rzym – Lublin 1987, s. 401.
68
Tamże.
65
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6. Zakończenie
Filozofia marksistowska, będąc jednym z wielu źródeł latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, ostatecznie stała się zasadniczym punktem wszelkich jej odniesień. Marksistowska
i neomarksistowska analiza historii i społeczeństwa została
uznana przez wielu teologów wyzwolenia za jedyną analizę
o „charakterze naukowym”. Zrodziła się więc uzasadniona
wątpliwość, czy dopuszczalne jest w Kościele przyjęcie takiej
opcji. Stolica Apostolska – w dwóch, wspomnianych instrukcjach z lat osiemdziesiątych XX wieku – jednoznacznie negatywnie ustosunkowała się do promarksistowskich aberracji latynoamerykańskich teologów.69
Upadek komunizmu w Europie środkowo-wschodniej
w 1989 roku oznaczał jednoczesną całkowitą jego kompromitację, i to nie tylko w wymiarze tragicznej, totalitarnej praxis,
lecz również jako teoretycznego systemu filozoficznego. Od
tego momentu znacząco zaczęła maleć liczba zwolenników teologii wyzwolenia – wraz z jej socjalistyczną utopią – także na
kontynencie latynoamerykańskim.70
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia niektórzy z czołowych teologów wyzwolenia – w tym również Gutierrez – odstąpili od wielu głoszonych
uprzednio tez. Ojciec latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia
wstąpił do Zakonu Dominikanów. Został profesorem kilku uniwersytetów, w tym amerykańskiego, katolickiego Uniwersytetu

Zob. D. Brzeziński, Stolica Apostolska..., s. 102-107.
Por. I. Dojka, M. Latasiewicz, M. Balon, Benedykt XVI w Polsce.
Trwajcie mocni w wierze. Pierwsza pielgrzymka 25-28 maja 2006 roku,
Kraków, s. 134.
69
70
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Notre Dame oraz Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza
w Rzymie.71

Summary
This article presents philosophic systems, which became an
inspiration for liberation theology of Gustavo Gutierrez. These
were first of all: idealism of G. W. Hegel, Marxism and
philosophy of hope of E. Bloch. Among them the prominent
position was taken by Marxian and Neo-Marxian philosophy.
Marxian philosophy became the point of any references of
liberation theology. Marxian and Neo-Marxian analysis of
history and society was recognized by a lot of liberation
theologians, including G. Gutierrez, as the only analysis with
“scientific character”. The Holy See, in two instructions from
the 80s of the XX century, unequivocally took a negative attitude
towards pro-Marxian aberration of Latin-American theologians.
The fall of communism in the middle-east Europe in 1989
simultaneously meant its total discredit, not only in the
dimension of tragic and totalitarian praxis, but also as the
theoretical philosophic system. Since that moment, the number
of followers of liberation theology, and its socialistic utopia,
has been significantly decreasing, also on the Latin-American
continent. G. Gutierrez, the father of Latin-American liberation
theology, betrayed his previously proclaimed principles as
well, and joined the Dominican Order. He became a professor
of few universities, including the American Catholic University
of Notre Dame and the Pontifical University of Saint Tho
Por. D. Brzeziński, Polityczny, ekonomiczny, społeczny i religijny
kontekst..., s. 183.
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Nadzieja w kryzysie szansą na rozwój
i adaptację.
Hope in crisis as a chance for development
and adaptation
Kryzys jest pojęciem niejednoznacznym i zakres tego pojęcia zmieniał się na przestrzeni lat. Zanika rozumienie kryzysu
w znaczeniu biologicznym, który używany był już w medycynie hipokratowskiej i oznaczał punkt kulminacyjny choroby,
po którym może nastąpić przesilenie choroby w kierunku pogorszenia czyli śmierci albo w kierunku wyzdrowienia, a używa się tego terminu w sensie psychologicznym szczególnie
w psychiatrii i psychologii klinicznej (Płużek,1991).
Kryzys psychologiczny, zwany również emocjonalnym
w tzw. klasycznym ujęciu Lindemanna (1942) i Caplana (1963,
1964) odnosi się do ostrego, przejściowego, rzadziej chronicznego stanu zaburzeń równowagi psychicznej, spowodowanego
zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, systemem wartości, koncepcji własnej osoby, skutkiem konfrontacji z wydarzeniem krytycznym (por. Płużek 1991, 1997, 2006; Sęk 1991;
Kubacka-Jasiecka 1997, 2002). Oznacza on reakcję człowieka
zdrowego na trudną sytuację, w której zmniejsza się szansa na
wykorzystanie swoich dotychczasowych umiejętności
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rozwiązywania problemów życiowych powodu tego, że te
umiejętności okazały się być niewystarczające.
Kryzys określa się jako stan dezorganizacji, w którym ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub
głębokiego naruszenia ich cyklów życiowych a także zawodności metod radzenia sobie ze stresorami. Bywa niekiedy zamiennie używany z takimi terminami jak stres, konflikt, trudna
sytuacja, nienormalna reakcja na utratę kogoś bliskiego – żałoba. Niejednoznaczność tego terminu sprawia, że należy zwracać uwagę, w jakim sensie i o jakim zakresie kryzysu jest
mowa (Hass, 1978).
B. E. Gilliland i R. K,James (1993) rozumieją kryzys jako
pewny sposób spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji
jako niemożliwej do wytrzymania trudności, która przekracza
zasoby i mechanizmy radzenia sobie osoby. Dopóki osoba nie
dozna uwolnienia kryzys może spowodować poważne zburzenia funkcjonowania w obszarach, afektywnym, poznawczym
i behawioralnym.
L. M. Brammer rozumie kryzys jako stan dezorganizacji,
w którym ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub głębokiego naruszenia ich cyklów życiowych a także
zawodności metod radzenia sobie ze stresorami (Płużek, 1991).
Kryzys obejmuje wielość sytuacji wymagających ważnego
rozstrzygnięcia, które powoduje przejściowy stan zachwiania
równowagi psychicznej człowieka. Autorzy za źródło kryzysu
podaja bardzo szerokie spektrum przyczyn. Są to np. trudności
w rodzinie, w małżeństwie, napięcia polityczne, wojny, rewolucje, katastrofy, głód bezrobocie, terroryzm, ale także problemy egzystencjalne, utratę sensu życia czy utratę systemu wartości (Bochnik, Richtberg, 1978).
Zasadniczo przyjmuje się, że kryzys może wystąpić u osoby dotychczas zrównoważonej i całkowicie zdrowej w odpo76
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wiedzi na sytuację ocenioną subiektywnie jako ekstremalnie
trudna, o znaczeniu krytycznym, przełomowym, w której dochodzi do wyczerpania się zasobów indywidualnych, jak i dostępnych dla jednostki środowiskowych zasobów zmagania się
z przeciwieństwami losu. Powiązane z kryzysem charakterystyki funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego doprowadzają do zablokowania dostępnych jednostce środków
i strategii zaradczych, uniemożliwiając samodzielne rozwiązanie kryzysu. W stanie kryzysu człowiek zostaje opanowany
przez lęk, bezbronny, pozbawiony możliwości kontrolowania
sytuacji, a często również i własnego zachowania a kryzys definiowany jest jako ostry rozstrój emocjonalny, wpływający na
zdolność emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego posługiwania się dotychczas stosowanymi sposobami rozwiązywania problemów (Hoff,1995).
Jednak nie każda sytuacja trudna wywołuje kryzys. Z. Płużek (1991) wymienia sytuacje, które wywołują kryzys w następujących okolicznościach: określona sytuacja wywołuje
bardzo silne napięcie i utrudnia normalne funkcjonowanie,
musi być to problem przynajmniej subiektywnie ważny, człowiek wobec tego problemu staje się bezradny i nie wie jak ma
się zachować i co robić, poczucie dyskomfortu psychicznego
trwa znacznie dłużej niż zwykle przy przezywaniu trudności,
osoba przeżywające te doświadczenie nie znajduje pomocy ani
oparcia w otoczeniu osób najbliższych.
Polskie słowo „kryzys” pełne jest pesymizmu i pejoratywnego zabarwienia. Wywołuje ono skojarzenia negatywne, dotyczące jakichś dramatów i bolesnych przeżyć w naszym życiu. Często sama myśl o kryzysie rodzi w człowieku lęk
i pokusę panicznej ucieczki. Tymczasem szukając źródła słowa kryzys odnajdujemy, że Polskie słowo „kryzys” pochodzi
od greckiego słowa krisis, posiadającego bardzo wiele różnych
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znaczeń. Krisis to siła rozróżniająca, oddzielenie, wybór, spór,
preferencja, sąd, kontestacja, potępienie, znalezienie rozwiązania, wyjaśnienie, interpretacja itd.
Analizując pojęcie kryzysu można wyszczególnić dynamikę, fazowość przebiegu oraz zmiany nasilenia kryzysu. Kryzysy mają swoją strukturę, komponenty osobowościowe i różnią
się stanem zagrożenia dla integracji osobowości i dla życia.
Charakterystycznymi cechami tego stanu jest to, że kryzys jest
doświadczeniem, przez które przechodzi każdy człowiek; nie
ma człowieka, który byłby wolny od przejścia przez kryzys;
ludzie różnią się jednak między sobą wrażliwością na kryzysy
i umiejętnością radzenia sobie z nimi. Niektórzy przeżywają
wiele kryzysów, a inni mniej, ale za to o większym ciężarze
gatunkowym. Jedni przezywają kryzysy o przebiegu chronicznym inni mogą przezywać tylko fazę ostrą a u jeszcze innych
kryzysy mogą się powtarzać wielokrotnie u tej samej osoby.
Ważnym podkreślenia jest to, że kryzys może być doświadczeniem pozytywnym (a nie negatywnym), otwierającym przed
człowiekiem nowe horyzonty, nowe perspektywy; może być
on jednak źle rozwiązany i wtedy powoduje negatywne skutki
w osobowości i życiu duchowym. Zależy to od sposobu reagowania na kryzys, sposobu radzenia sobie, ale w znacznej mierze zależy od tego, czy osoba w kryzysie znajdzie pomocną
dłoń drugiego człowieka w swojej bezradności. Tak wiec kryzys może być szansa i może stać się początkiem drogi do rzeczywistego rozwiązania ciągnących się czasem latami problemów i otwarciem możliwości rozwoju.
Nie należy jednak pominąć rozważenia kryzysu jako zagrożenia. W niesprzyjających może do tego stopnia owładnąć osoba, że dochodzi do poważnej dekompensacji. Dekompensacji,
która może manifestować się agresją skierowaną na siebie lub
na innych ludzi. Rozmiar jej może osiągnąć ekstremum w akcie
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samobójstwa lub zabójstwa. Może też dojść do poważnej dekompensacji psychicznej, rodzaju symbolicznego wycofania się
z niemożliwej do wytrzymania sytuacji. Zagrożeniem jest również pozorne uporanie się z kryzysem powodujące w efekcie
jego chroniczność, upośledzającą funkcjonowanie w podstawowych rolach i relacjach, oraz blokującą możliwości rozwoju.
Rozważnie kryzysu w kontekście rozwoju zwraca szczególnie uwagę na pojęcie nadziei w kryzysie. W ostatnich latach
psychologowie zidentyfikowali i wykryli kilkanaście zjawisk
psychicznych, które nazywa się zasobami umysłu, kapitałem
poznawczym lub źródłem osobistej siły. Okazało się, że zjawiska te odgrywają znaczącą rolę w ludzkim myśleniu i działaniu. W dużej mierze decydują o osiągnięciach intelektualnych,
społecznych i prakseologicznych. Do nich zaliczamy nadzieje,
optymizm, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, umiejscowienie źródła kontroli (Kozielecki, 2006).
W psychologii i medycynie po raz pierwszy zwrócono uwagę na nadzieję w latach 50-tych i 60-tych, kiedy to K. Manninger (1959) wraz ze współpracownikami zdefiniował ją jako
pozytywne oczekiwanie na zdobycie celu.
R. Zavalloni (1999) jest autorem najbardziej rozpowszechnionego poglądu, w którym ujmuje nadzieję w kategorii oczekiwania. Definiuje on nadzieję jako oczekiwanie na wymarzony wynik lub reakcję na niekorzystny wynik wydarzenia
mającego nastąpić w przyszłości.
Herth (1990) w swych badaniach wyodrębniła kategorie,
które są źródłem nadziei, bądź mogą ją blokować. Są nimi: miłość rodziny i przyjaciół, duchowość/wiara, cele, pozytywne
relacje z opiekunem/lekarzem (badanymi byli pacjenci szpitala), humor, osobiste właściwości jednostki czy wspomnienia.
F. Futyma (1994) na podstawie zestawiania dostępnej mu
literatury wyróżnił następujące źródła nadziei: wrodzona
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wiara człowieka, iż przyszłość będzie lepsza od teraźniejszości; zdolność człowieka do antycypacji przyszłych stanów,
zwłaszcza pożądanych; zdobywana przez człowieka wiedza
uwiarygodnia jego przewidywania co do przyszłości, w ten
sposób nabiera przekonania, że osiągnie zamierzony cel; ważną rolę odgrywają osobiste doświadczenia jednostki; nastawienie do otaczającej rzeczywistości jako pochodna obrazu świata
i samego siebie; poczucie osobistego sprawstwa.
J. Kozielecki (2006). rozumie nadzieję jako wielowymiarową strukturę poznawczą zakładającą że w przyszłości człowiek otrzyma dobro (osiągnie wazy cel) z określonym stopniem pewności, czyli z określonym prawdopodobieństwem.
Wielowymiarowość tej struktury oznacza, że w skład niej
wchodzą również emocje, myśli o czasie przyszłym, sądy afiliatywne, motywy, czynniki sprawcze. Stanowią one pewną
całość psychiczną, w której dominująca role odgrywa poznanie. Wysokie nasilenie nadziei jest ważnym motywatorem
działania człowieka. Dzięki niej ludzie koncentrują się na pożądanym celu i starają się go osiągnąć.
Nadzieja w życiu człowieka pełni ważne funkcje regulacyjne. Nadzieja może nas motywować i ukierunkowywać nasze
zachowanie na zrealizowanie zamierzonego celu. Ułatwia nam
znoszenie trudnych sytuacji, dzięki właściwościom ochraniającym nadziei, człowiek potrafi znieść dolegliwości życiowe
i skutecznie radzić sobie ze stresem. Nadzieja może być również ujmowana jako mechanizm obronny, ucieczka od przykrych stanów rzeczy, lub też tworzenie sobie powierzchownych, iluzorycznych nierealistycznych życzeń.
Według C. R. Snydera (2002) nadzieja zawiera w sobie dwa
podstawowe składniki. Po pierwsze przekonanie o tym, że odniesie się sukces, a po drugie przekonanie, że sukces ten zależy od własnych kompetencji. Dlatego też określono ten kon80
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strukt mianem nadziei na sukces (Łaguna, Trzebiński i Zięba,
2005).
Wyższy poziom nadziei na sukces wiąże się z lepszym
ogólnym przystosowaniem. Świadczą Badania wskazują na
związek nadziei na sukces ze skłonnością do reagowania pozytywnymi emocjami (Snyder, Harris i in., 1991), mniejszym
nasileniem negatywnych myśli (Affleck, Tennen, 1996), wyższą samooceną, poczuciem satysfakcji z życia oraz niższą depresyjnością i lepszym radzeniem sobie ze stresem (Kwon,
2002). Ponadto poziom nadziei na sukces wiąże się dodatnio
ze skutecznością i efektywnością zachowań podejmowanych
w celu uporania się z trudną sytuacją a jednocześnie odpowiada za poziom przystosowania się do sytuacji trudnej (Jastrzębski, 2007).
Nadzieja na sukces odgrywa również znaczącą rolę w funkcjonowaniu społecznym. Wysoki poziom nadziei na sukces
sprawia, że jednostka borykająca się z trudnościami jest
w większym stopniu skłonna zwrócić się o pomoc do osób,
z którymi czuje się w jakiś sposób związana (Kwon, 2002).
Poza tym osoby z wysoką nadzieją charakteryzują się większymi kompetencjami społecznymi (Snyder, Hoza i in., 1997)
i są w większym stopniu tolerancyjne i skłonne wybaczać
(Tierney, 1995).
Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań, w których
poszukiwano związków nadziei na sukces z postępem w psychoterapii. Snyder, Sympson i in. (2000) podkreślają, że
zwiększanie nadziei na sukces ma istotne znaczenie w terapii
osób zmagających się z problemem utraty bliskiej osoby lub
pracy oraz w przypadku trudności z realizacją celów, które
wymagają zaangażowania się w relacje z innymi.
J. Kozielecki (2006) nazywa nadzieję siłą pozytywną, w odróżnieniu od lęku. Dzięki nadziei człowiek w kryzysie może
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osiągnąć doniosły cel i jednocześnie zmianę. Istotnym czynnikiem tej nadziei jest jej wpływ na utrzymanie możliwości
osiągnięcia tego celu w przyszłości a przez to ma wpływ na
rozwój osobisty a co za tym idzie adaptację.
Jak pokazują badania spadek nadziei prowadzi w ekstremalnych warunkach do rozpaczy i beznadziejności. Gdy w stanie beznadziejności nie są zdolni sformułować doniosłych celów, gdy każda próba doboru środków, prowadzących do
pożądania dobra, kończy się klęską wówczas życie staje się
absurdalne i mamy doczynienia wtedy z sytuacją negatywnego
wpływu skutków kryzysu na życie. W ekstremalnych warunkach może to prowadzić do myśli czy nawet prób samobójczych (jawnych czy ukrytych).
Ponowna adaptacja do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego w przypadku osób przezywających kryzys wiąże
się z reguły z poważnymi wyzwaniami. Pokonywanie własnych obaw i ograniczeń wymaga szczególnego rodzaju determinacji, która wyraża się w przekonaniu o możliwości osiągnięcia postawionych sobie celów. Okazuje się, że skuteczność
radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami natury intro- i interpersonalnej zależy nie tylko od posiadania odpowiednich
umiejętności, lecz wiąże się również z silnym przekonaniem
o posiadaniu właściwych kompetencji umożliwiających odniesienie sukcesu czyli nadziei (Snyder, 2002).
Poziom nadziei odpowiada za efektywność zachowań jednostki, sposób pokonywania przeszkód i wytrwałość w realizacji dążeń oraz wpływa na poziom przystosowania się do życia a więc adaptację. Szczególnie dwa komponenty nadziei
pozwalają przezwyciężyć kryzys psychologiczny i osiągnąć
satysfakcjonujące zmiany. Są to: silna wola oraz umiejętność
znajdowania rozwiązań. Badania wskazują, że wyższy poziom
nadziei wiąże się z lepszym ogólnym przystosowaniem i ze
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skłonnością do reagowania pozytywnymi, mniejszym nasileniem negatywnych myśli, wyższą samooceną, poczuciem satysfakcji z życia oraz niższą depresyjnością i lepszym radzeniem sobie ze stresem. Ponadto poziom nadziei wiąże się
dodatnio ze skutecznością i efektywnością zachowań podejmowanych w celu uporania się z trudną sytuacją, a jednocześnie odpowiada za poziom przystosowania się do sytuacji trudnej (Jastrzębski, 2007).
Pesso (2003) mówi, że nadzieja jest naturalnym stanem egzystencji człowieka i daje człowiekowi możliwość osiągnięcia
potrzebne nam dobra. Jednak tą nadzieję należy pielęgnować
i dbać o jej rozwój. J. Kozielecki (2006) mówiąc o rozwoju nadziei podaje metody, które wpływają na ten rozwój i dzięki,
którym nadzieja osiąga wysoki poziom. Należą do nich: oddziaływania społeczne, własny wszechstronny rozwój, prac
nad sobą, samokształcenie zasobów psychicznych. Według autora te metody mniej, lub bardziej prowadza do rozwoju, który
polega na względnie trwałej zmianie lub sekwencji zmian
w tej wielowymiarowej strukturze poznawczej. Z jednej strony
wpływa on na wzrost zróżnicowania, a z drugiej strony na
zwiększenie jej stopnia uporządkowania i integracji, a co za
tym idzie i adaptacji.
Przeprowadzono szereg badań, które pokazują, że źródeł
trudności i niepowodzeń doświadczanych w życiu lub kontaktach z ludźmi wiąże się z poziomem nadziei na sukces jednostki i ewentualnymi deficytami w tym zakresie. Rozpoznanie
braków w tej dziedzinie jest o tyle istotne, że nadzieja na sukces, będąc konstruktem opisującym określony system przekonań, podlega treningowi i daje się ją rozwijać np. w procesie
terapeutycznym.
M. Łaguna (2005), przeprowadził badania, w których brały
udział osoby bezrobotne. Na ich podstawie można stwierdzić,
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że wyższy poziom nadziei na sukces jest istotnie związany
z podejmowaniem działań umożliwiających wyjście z sytuacji
bezrobocia.
Nadzieja na sukces odgrywa również znaczącą rolę w funkcjonowaniu społecznym. Wysoki poziom nadziei na sukces
sprawia, że jednostka borykająca się z trudnościami jest
w większym stopniu skłonna zwrócić się o pomoc do osób,
z którymi czuje się w jakiś sposób związana (Kwon, 2002).
Poza tym osoby z wysoką nadzieją charakteryzują się większymi kompetencjami społecznymi (Snyder, Hoza i in., 1997)
i są w większym stopniu tolerancyjne i skłonne wybaczać
(Tierney, 1995).
Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań, w których
poszukiwano związków nadziei na sukces z postępem w psychoterapii. Snyder, Sympson i in. (2000) podkreślają, że
zwiększanie nadziei na sukces ma istotne znaczenie w terapii
osób zmagających się z problemem utraty bliskiej osoby lub
pracy oraz w przypadku trudności z realizacją celów, które
wymagają zaangażowania się w relacje z innymi.
J. Jastrzębski (2007) przebadał grupę osób uzależnionych
od narkotyków korzystających z pomocy ośrodków MONAR.
Okazało się, że większość badanych poziom nadziei na sukces
był niski lub przeciętny co oznacza brak odpowiednich kompetencji w radzeniu sobie w życiu i odniesienie sukcesu. Poziom nadziei na sukces wiąże się w sposób istotny ze strukturą
osobowości. Wysoka nadzieja na sukces idzie w parze ze
zrównoważeniem i dojrzałością emocjonalną, dominacją i stanowczością, świadomością reguł i obowiązkowością, śmiałością i przedsiębiorczością oraz dobrym zorganizowaniem i samodyscypliną. Natomiast niski poziom nadziei na sukces
wiąże się z orientacją na przeżywanie własnych stanów wewnętrznych (rozważania, wyobrażenia, fantazje), brakiem
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zdolności kontrolowania uwagi, skrytością, obawami przed
ujawnianiem siebie, niepokojem, obniżoną samooceną i brakiem wiary we własne możliwości.
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STRESZCZENIE
Kryzys określa się jako stan dezorganizacji, w którym ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub
głębokiego naruszenia ich cyklów życiowych a także zawodności metod radzenia sobie ze stresorami. Dopóki osoba nie
dozna uwolnienia, kryzys może spowodować poważne zburzenia funkcjonowania w obszarach, afektywnym, poznawczym
i behawioralnym. Kryzys stwarza zarówno zagrożenie jak
i szansę. W niesprzyjających warunkach – może do tego stopnia owładnąć jednostką, że dochodzi do poważnej dekompensacji – która może manifestować się agresją skierowaną na siebie lub na innych ludzi. Ale kryzys jest także szansą na zmianę.
Zwrócenie się po pomoc, pozwolenie innym na jej udzielenie,
może stać się początkiem drogi do rzeczywistego rozwiązania
ciągnących się czasem latami problemów i otwarciem możliwości rozwoju. Ważnym w tym przejściu przez kryzys jest nadzieja, która rozumiana jest jako silne przekonanie o posiadaniu właściwych kompetencji umożliwiających odniesienie
sukcesu. Poziom nadziei odpowiada za efektywność zachowań
jednostki, sposób pokonywania przeszkód i wytrwałość w realizacji dążeń oraz wpływa na poziom przystosowania się do
życia a więc adaptację. Szczególnie dwa komponenty nadziei
pozwalają przezwyciężyć kryzys psychologiczny i osiągnąć
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satysfakcjonujące zmiany. Są to: silna wola oraz umiejętność
znajdowania rozwiązań. Badania wskazują, że wyższy poziom
nadziei wiąże się z lepszym ogólnym przystosowaniem i ze
skłonnością do reagowania pozytywnymi, mniejszym nasileniem negatywnych myśli, wyższą samooceną, poczuciem satysfakcji z życia oraz niższą depresyjnością i lepszym radzeniem sobie ze stresem. Ponadto poziom nadziei wiąże się
dodatnio ze skutecznością i efektywnością zachowań podejmowanych w celu uporania się z trudną sytuacją, a jednocześnie odpowiada za poziom przystosowania się do sytuacji trudnej.
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Duchowy wymiar komunikacji
w wierze i poprzez wiarę w procesie
dążenia do świętości
Spiritual dimension of communication in faith
and through faith in the pursuit of holiness
Wstęp
Epokę XX i XXI w. charakteryzuje niezwykle dynamiczny
rozwój komunikacji międzyludzkiej. Związany jest on z powstawaniem nowych i coraz bardziej precyzyjnych środków
* Ks. Marek Tatar dr hab. 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie.
20 czerwca 1989 obronił pracę magisterską, pt. “Kapłaństwo sakramentalne
w pismach ks. bpa Piotra Gąłębiowskiego”, napisaną pod kierunkiem ks.
prof. dr hab. Józefa Krasińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1994–1999 podjął studia w Prymasowskim Instytucie Życie Wewnętrznego w Warszawie. Jednocześnie w okresie wakacyjnym rozpoczął
kurs języka angielskiego w Brighton – Anglia. 23 czerwca 1999 zdał egzamin licencjacki z Teologii Duchowości Chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2000–2002 kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Teologia Duchowości Chrześcijańskiej i przygotowywał rozprawę doktorką pod kierunkiem ks. prof. dr hab.
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komunikacyjnych. Na tym tle rodzi się niezwykle istotny problem dotyczący komunikacji w wierze oraz komunikacji poprzez wiarę. Wynika on z relacji interpersonalnych, które na
gruncie wiary powstają w relacji osoby Boga i człowieka oraz
człowieka wobec samego siebie, czyli autokomunikacja, a także człowieka wobec człowieka w przestrzeni jej społecznego
wymiaru. Problemy powstające w przestrzeni komunikacyjnej
niejednokrotnie mają swoje źródło w całej różnorodności przeszkód, które mogą być zawinione lub także wynikające z ignorancji niezawinionej. Oznacza to, że w relacji komunikacyjnej
mogą zaistnieć zakłócenia deformujące jej właściwy charakter.
Konsekwencją jest wynaturzenie komunikacji prowadzące do
jej zafałszowania. Taka sytuacja rodzi niezwykle poważne
skutki i konsekwencje, które może współczesny człowiek doświadczyć w swojej codzienności, np. pomimo rozwoju technik komunikacyjnych paradoksalnie człowiek oddala się od
siebie. Jan Paweł II postawił w tym zakresie bardzo trafną
diagnozę mówiąc o „utracie pamięci dziedzictwa
chrześcijańskiego”1, która zrodziła pustkę i utratę sensu, fragStanisława Urbańskiego. Rozprawa pt. „Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery” obronił 22 kwietnia 2002 roku. Od 01 października 2003 roku rozpocząłem wykłady zlecone z przedmiotu Duchowość wczesnopatrystyczna oraz Ćwiczenia z mistyki chrześcijańskiej na
tymże Uniwersytecie. W tym samym czasie ks. bp Ordynariusz zlecił mi
zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i Instytucie Teologicznym w Radomiu. Od 01 października 2003 rozpocząłem zajęcia w
Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego we Lwowie z przedmiotów: Duchowość świeckich; Duchowość życia konsekrowanego; Duchowość ruchów odnowy życia chrześcijańskiego w Kościele; Historia duchowości chrześcijańskiej. Jednocześnie prowadzę zajęcia z Mistyki
chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. Od
2006 roku prowadzi zajęcia w Prymasowskim Instytucie życia wewnętrznego w Warszawie: Teologia duchowości ekumenicznej oraz Antropologia
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mentaryzację egzystencji, samotność, egocentryzm, izolacjonizm, rozpad małżeństwa i rodziny, postawy rasistowskie,
brak solidarności międzyludzkiej jako konsekwencję fragmentaryzacji, antropologię areligijną, prowadzącą do naturalistycznego oraz materialistycznego postrzegania świata, relatywizm poznawczy i moralny, skrajny pragmatyzm oraz
hedonizm oraz nowy styl kultury kreowany przez media2. Także papież Benedykt XVI, sięgając do czasu Francisa Bacona-angielskiego filozofa, twierdzi, że tam mamy początek budowania cywilizacji świata z wykluczeniem osoby Boga,
następne etapy to rewolucja francuska, filozofia I. Kanta, poglądy K. Marksa oraz F. Engelsa oraz ostateczne promowanie
kultury śmierci3. Sytuacja ta powoduje ogromne spustoszenie
zarówno w życiu fizycznym człowieka, jak również psychicznym, duchowym, a także wspólnotowo-społecznym.

duchowości chrześcijańskiej. W roku 2006 odbyłem wakacyjne stypendium
naukowe w Heythrop College w Anglii. Zajmowałem się archiwalnymi
zbiorami dotyczącymi Kard. George Basil’a Hume’a. Praca nad tym została
zakończona podczas kolejnego pobytu w Londynie w 2008 roku. W tym
samym roku przebywał na Uniwersytecie w Oxfordzie przygotowując
przedmiot „Duchowość ekumeniczna”. Od momentu podjęcia pracy uniwersyteckiej opublikował dwie pozycje książkowe oraz 26 artykułów naukowych dotyczących duchowości chrześcijańskiej.
1
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska: Ecclesia in Europa, (dalej
EE), Rzym 28.06.2003, 7-10.
2
Por. tamże, 7-10.
3
Por. Benedykt XVI, Encyklika: Spe salvi, Rzym 30.11.2007, 16;
J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, Kielce 2004, s. 46-63; 94-105;
188-203.
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I. Istota komunikacji i jej znaczenie
Ten interdyscyplinarny fenomen, którym jest komunikacja
domaga się właściwego sformułowania oraz sprecyzowania.
Z pewnością nie można ograniczyć rozumienia komunikacji jedynie do przestrzeni lingwistycznych. Byłoby to bardzo poważne zubożenie wyłączające inne możliwości i przestrzenie
komunikacyjności człowieka. Obserwacja dziedzin rozwoju
człowieka pozwala stwierdzić, że komunikacja stanowi przedmiot badawczy takich dziedzin, jak: psychologia, pedagogika,
filozofia, socjologia, a także teologia. Encyklopedyczno-słownikowe określenie opierające się na łacińskim słowie communicatio stwierdza, że jest to: „wymiana, łączność”4. W ten sposób
używa go także E. Kasjaniuk. Źródłem więc pozostaje słowo
łacińskie communicare oznaczające według niej udzielanie
i współuczestniczenie. Na tej podstawie stwierdza, że jest to:
„…proces porozumiewania się obejmujący przekaz informacji
oraz <<samej osoby>> udzielającej się w nim; dokonuje się
przy użyciu odpowiednich środków i form, z uwzględnieniem
wzajemnego oddziaływania osobowego”5. Zagadnienie zdefiniowania istoty komunikacji podjął w swojej naukowo-badawczej pracy ks. prof. M. Jagodziński, który zastrzega, że jest to
Komunikacja, w: Słownik wyrazów obcych PWN, [red.] B. Pakosz,
E. Sobol, C. Szkiłądź, H. Szkiłądź, M. Zagrodzka, Warszawa1991, s. 445.
Warto także zaznaczyć, ze obok mamy do czynienia w pojęciami, których
wyjaśnienie może być niezwykle istotne dla badanego przedmiotu. Słowo
„komunikat” (łac. communicatus) oznacza także łączność powiadomienie,
informacja. Równie istotne jest słowo „komunikować” (łac. communico)
oznaczające udzielanie wiadomości, powiadomienie, podanie do wiadomości, łączyć się, być połączonym, tamże.
5
E. Kasjaniuk, Komunikacja, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, A. Szostek, B. Migut, R. Sawa, K. Góźdź, J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski,
Lublin 2002, s. 510.
4
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zagadnienie niezwykle skomplikowane, pomimo narzucającej
się oczywistości zarówno teoretycznej, jak również pragmatycznej. W swoim opracowaniu wskazuje na kilka koncepcji
określenia istoty komunikacji, np. Meufellesa, który podkreśla
znaczenie wzajemnego pośredniczenia z uwzględnieniem zachowań niewerbalnych. Z jego ujęcia, jak twierdzi prof. M. Jagodziński wynikają trzy istotne czynniki: „realizacja procesu
życiowego, komunikacja i interakcja”6. Z pewnością to rozróżnienie opisuje proces komunikacyjny i realizujące się w nim
czynniki. Brakuje natomiast dotknięcia samej istoty. Z pewnością autor ma rację kiedy mówi o podstawach, do których zalicza bytowanie człowieka, będące samourzeczywistnianiem się.
Równie istotne jest uwzględnienie czasu jako przestrzeni komunikacyjnej. Wobec tych ontycznych podstaw „mówienie”
jest jedną z dróg komunikacyjnych7.
Wszystkie te odniesienia pozawalają uchwycić relację komunikacyjną, która urzeczywistnia się w całości procesu posiadającego pewien model w swojej strukturze. Ks. Jagodziński posługuje się dla wyjaśnienia modelem R. Jacobsona
zawierającym: nadawcę komunikatu, sam komunikat, kanał
komunikacyjny, kontekst komunikacji, kod komunikacyjny
oraz odbiorcę komunikatu8. Należy jednak zauważyć, że
w pewnym sensie pozostajemy jakby na zewnątrz procesu komunikacyjnego. Z punktu widzenia antropologicznego bardzo
istotnym problemem pozostają doświadczenia w procesie
komunikacyjnym. Słuszne jest podkreślenie przez przytoczonych autorów, że nie można zawężać zagadnienia jedynie do
przekazu informacji. Zamknięcie jedynie w przestrzeni prze6

s. 18.
7
8

M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio, Warszawa 2008,
Por. tamże, s. 18-19.
Por. tamże, 33-38.
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kazu informacji to bardzo poważne zubożenie analizy procesu
komunikacyjnego. Nie mniej jednak trzeba podkreślić, że
transformacja dokonująca się w procesie komunikacyjnym nie
jest jedynie jego owocem, ale stanowi z nim konstytutywną
całość. Problem ten jest szczególnie ważny z punktu widzenia
teorii medialno-komunikacyjnych, które dążą do określonego
rezultatu w swoim działaniu. Można zatem stwierdzić, że proces ten posiada bardzo poważne konsekwencje w kształtowaniu się struktury psycho-fizyczno-duchowej człowieka. Równie istotne jest podkreślenie zróżnicowania jakościowego
w procesie komunikacyjno-poznawczym w odniesieniu do
otaczającej rzeczywistości. Zupełnie inne znaczenie posiada
relacja interpersonalna w odniesieniu człowieka do świata
zwierząt oraz rzeczy. To wyodrębnienie, które wydaje się dość
oczywiste traci jednak we współczesnych trendach swoją wyrazistość. Próby personalizacji relacji człowiek-zwierzę oraz
przeniesienia do porządku interpersonalnego bardzo wyraźnie
świadczą o kryzysie człowieka. Równie niebezpiecznego charakteru nabiera tendencja hedonistycznego nadawania cech
osobowych rzeczom materialnym. Kierunki te świadczą o kryzysie duchowym, a tym samym tożsamościowym człowieka.
Z tego względu ogromnej wartości nabierają badania prowadzone na gruncie teologii duchowości, które bardzo logicznie
wyjaśniają strukturę człowieka i jego ukierunkowanie na dwie
rzeczywistości komunikacyjne, tj. doczesną oraz nadprzyrodzoną. Z tego względu został on wyposażony we właściwe
zmysły, które odnoszą się do adekwatnych przedmiotów komunikacyjnego poznania i bytowania9.
Por. A.J. Nowak, Osoba: fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 79-103;
I. Trethowan, Mysticism and Theology, Londyn 1974, s. 1-16; M. Zawada,
Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1999, s. 27-39.
9
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II. Wiara przestrzenią komunikacji
Podjęcie zagadnienia wiary i wykazanie, że jest ona przestrzenią komunikacji o charakterze nadprzyrodzonym, który
posiada bardzo poważne konsekwencje praktyczne, domaga
się uporządkowania jej relacji do religijności. Niestety bardzo
często w podejmowanych na ten temat zagadnieniach mamy
do czynienia z używaniem tych pojęć i ich znaczenia jako synonimicznych. W ten sposób dochodzi do bardzo niebezpiecznego wynaturzenia samego rozumienia duchowości, jak również jej rozwoju. Pozostaje ona na poziomie bardzo
zewnętrznym i posiada tendencje dewocyjno-kultyczne bez
osobowego odniesienia do Boga.
II.1. Religijność człowieka a wiara w życiu duchowym

Analizując proces komunikacji warto odnieść jej charakter
do doświadczenia religijnego oraz wiary. W tym kontekście
komunikacja posiada w swojej treści aspekt religijny. Rozpatrując w ogólności doświadczenie religijne człowieka należy
stwierdzić, że całość jego historii bardzo wyraźnie wskazuje
na zasadność określenia homo religiosus. W tym momencie
nie dokonujemy doprecyzowania charakteru religijności, czy
też bardzo konkretnego związku z określonym systemem religino-wyznaniowym. Zasadnicze stwierdzenie odnosi się do religijności, jako takiej, tzn. zjawiska ogólnie doświadczanego
w egzystencji człowieka. Na gruncie filozofii ks. prof. S Kowalczyk wyróżnia bardzo zdecydowanie doświadczenie religijne, które wynika z religijności człowieka10. Jest to bardzo
zasadne, ponieważ religijność posiada zdecydowanie szerszy
10

s. 173.

Por. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990,
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zakres niż samo doświadczenie, które może być jednostkowe
i zróżnicowane pod względem charakteru i intensywności.
Z tego względu religijność odgrywa zasadniczą rolę, ponieważ, jak stwierdza św. Augustyn, jest to więź człowieka z Bogiem (religio)11. Autor wydanego w Oxfordzie w 2000 opracowania encyklopedycznego J. Bowker powołuje się
w określeniu religii na całą gamę autorytetów, takich jak:
E. Durkheim, A. Bierce, E. Tylor, A.N. Whitehead, M. Spiro,
P. Berger. Źródłem dla niego jest opracowanie, którego dokonał J.H. Leuba w swoim dziele: Psychology Study of Religion.
J. Bowker także odwołuje się do łacińskiego określenia i na tej
podstawie stwierdza: „The Latin religio refers to the fear of
God or the gods, and <<much later>> to the ceremonies and
rites addressed to the gods”12. Trzeba zauważyć, że zawężenie
religijności do stanów lękowych przed Bogiem czy też bogami
oraz samego wymiaru obrzędowego jest daleko idącym wykrzywieniem i nie rozumieniem istoty religijności. Jak zaznaZnaczenie terminu „religia” nie posiada klarownego wyjaśnienia.
Sięgając do jego etymologii znajdujemy odniesienie do łacińskiego terminu
religio i opis, który jest raczej charakterystyką. Oznacza zespół wierzeń
dotyczący genezy człowieka, jego struktury, celu istnienia. Dopiero na drugim miejscu Słownik umieszcza odniesienie do Boga. Jest to dość niebezpieczne określenie ponieważ, sugeruje podejście i źródło naturalistyczne
religii i religijności, por. Religia, w: Słownik wyrazów obcych PWN, dz. cyt.,
s. 737.
12
J. Bowker, Concise Dictionary of Word Religions, Oxford 2000,
s. xix. Autor również podkreśla trudności z właściwym tłumaczeniem łacińskiego terminu. Powołuje sie na łacińskiego poetę Lukrecjusza oraz Cicero.
Opracowanie to posiada bardzo duże znaczenie i jest porządkujące. Autor
nie ustrzegł się jednak bardzo poważnych błędów myląc religie z wierzeniami, nie rozróżniając religii i wyznania, a także wpisując w katalog takie
tendencje które właściwie należy uznać za systemy etyczno moralne czy
filozoficzne.
11
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cza S. Kowalczyk, historia myśli ludzkiej na ten temat wyraźnie uwypukla całą rozpiętość definiowania, począwszy od
nurtów skrajnie naturalistyczno-psychologizujących, materialistycznych, aż do stanowisk spirytystycznych, które jedynie
temu doświadczeniu przypisują właściwy charakter13.
Z religijnością człowieka i jego doświadczeniem religijnym
nierozerwalnie związany jest stan wiary i jej aktów. Warto zaznaczyć, że wiara może być rozumiana w podwójnym znaczeniu, tj. jako element codziennej egzystencji człowieka, a także
w odniesieniu do osoby Boga. Zarówno w jednym, jak również w drugim wymiarze mamy do czynienia z przyjęciem
określonej prawdy nie tyle na drodze rozumienia ile bardzie na
podstawie autorytetu określającego ją14.
Sięgając do wykładni nauki Kościoła na temat wiary, którą
jest Katechizm Kościoła Katolickiego, możemy zauważyć, że
podejmuje on zagadnienie jakby dwustopniowo. W pierwszym
wypadku stwierdza co znaczy wierzyć. I określa, że jest to:
„osobowe przylgnięcie człowieka do Boga” oraz nierozdzielnie
jest to: „dobrowolne uznanie całej prawdy, którą Bóg objawił”15.
Wyraźnie także rozgranicza uwierzenie Bogu i wiarę w osobę
ludzką. Wyjaśniając stwierdza, że to „rzecz daremna
Por. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, dz. cyt., s. 174-175.
W tym kontekście warto zaznaczyć, że codzienna egzystencja człowieka a także jego rozwój byłby niemożliwy bez uznania tego faktu. Pragmatyczny wymiar wiary towarzyszy człowiekowi i pozwala na jego rozwój.
Cały proces edukacyjny opiera się właśnie na tym doświadczeniu. Rozwój
nauki jest możliwy poprzez przyjęcie i akceptacje dotychczasowych wyników naukowo-badawczych w podejmowanych przez człowieka dziedzinach. Również codzienność egzystencjalna, która musi odwoływać się do
wzajemnego zaufania wskazuje, że u podstaw znajduje się wiara oparta na
określonych jej przesłankach i podstawach.
15
KKK 150.
13
14
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i fałszywa pokładać taką wiarę w stworzeniu”16. Z obu sformułowań wynika bardzo klarownie, że wiara postrzegana jest
jako postawa ufnego oddania się Bogu i przyjęcia Jego prawdy. Z tego wynika, że On stanowi punkt odniesienia oraz punkt
oparcia. Nie należy pochopnie przypisywać Katechizmowi odrzucenie wiary codziennej „użytkowej” człowieka. Znajdujemy bardzo wyraźne podkreślenie „taką wiarę” co oznacza, że
niemożliwe jest traktowanie równorzędne wiary nadprzyrodzonej i użytkowej – pragmatycznej. Ten sam Katechizm odnosi się do teologalnej cnoty wiary. Podkreślając jej trynitarne
źródło, podaje: „Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenie, ponieważ
Bóg jest samą prawdą”17. O ile poprzednie określenie uwypuklało postawę człowieka w relacji do Boga („przyjęcie”, „uznanie”), to w tym wypadku zauważamy, że zostało podkreślone funkcjonowanie cnoty wiary, które pozwala człowiekowi
przyjąć taką postawę wobec Boga i prawdy objawionej.
Odwołując się do św. Tomasza znajdujemy następujące
określenie, że jest to „…akt umysłu, akceptującego Bożą
prawdę na rozkaz woli poruszonej łaską Boga”18. W ten sposób odnosimy się do teologicznego znaczenia wiary. Mamy
zatem do czynienia z następującymi poziomami urzeczywistniania się wiary: relacja interpersonalna do Boga, relacja do
drugiego człowieka, relacja do samego siebie oraz relacja do
otaczającego świata nieosobowego. W ten sposób możemy zauważyć, że wiara przekracza konkretny akt i wprowadza człowieka w określony sposób bytowania oparty na fundamentalnym odniesieniu aksjologicznym do osoby Boga.
16
17
18

Tamże.
KKK 1814.
STh II-II, q. 2, a. 9.
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J. Ratzinger podjął ten problem w swoim programowym
dziele: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Powołując się na
opowiadanie S. Kirkegaarda, którego użył Harvey Cox
w książce The Secular City eksponuje problem mówienia
o wierze we współczesnej cywilizacji. W ten sposób podkreśla
język, sposób i metody mówienia o wierze i jej prezentacji19.
Dokonując zestawienia religijności i wiary, stwierdza, że do
pewnego stopnia są ze sobą zgodne. Analizując czym jest wiara postuluje aby bardzo wyraźnie wyeksponować osobowy
wymiar podkreślając „ja”. Pomimo przepaści dzielącej naturę
Boga i naturę człowieka to możliwe jest „wychylenie” transcendujące człowieka w kierunku Boga20. Jednocześnie uważa,
że pomiędzy „wierzę” oraz „Amen” znajduje się harmonia. Na
tym gruncie stwierdza, że wierzyć to: „stanąć z pełnym zaufaniem na określonym gruncie nie dlatego, że ja tę podstawę
stworzyłem i sprawdziłem, ale właśnie dlatego, że jej nie stworzyłem i nie mogę jej sprawdzić; powierzyć się temu jako sensowi świata, który dopiero otwiera przed nami wolność
działania”21. Kardynał J. Ratzinger bardzo wyraźnie bazuje na
wykładni katechizmowej, ale jednocześnie wprowadza bardzo
istotny element, którym jest wolność w akcie i postawie wiary.
W ten sposób nawiązuje do wiary i jej odniesienia do woli.
W tym miejscu dotykamy pewnego paradoksu przyjęcia przez
człowieka rzeczywistości, która ludzkiej logice wydaje się irracjonalna. Warto za J. Ratzingerem zauważyć, że człowiek
dąży do prawdy nie na drodze wiedzy ale poprzez rozumienie,
które w sposób nieodłączny musi wiązać się z sensem, który
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 35-36.
20
Por. tamże, s. 43-49.
21
Tamże 73.
19
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staje się właśnie oparciem. Ostatecznie konkluduje, że jest to
osobowe spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie, który jest
najwłaściwszym i najgłębszym sensem człowieka i świata22.
Bardzo istotny jest wkład w tej dziedzinie o. prof. J. Nowaka, który wprowadził rozróżnienie na gentypiczny i fentypiczny charakter religijności człowieka. Zasadnicze jednak znaczenie posiada przejście od fenotypu wynikającego z wpływu
określonego środowiska wychowania religijnego do łaski i doświadczenia wiary rozumianej jako dążenie do zjednoczenia
z Bogiem na drodze osobowego doświadczenia poprzez środki
prowadzące do tego spełnienia23.
II.2. Doświadczenie wiary w komunikacyjno-komunijnnym procesie rozwoju duchowego człowieka

Znaczące dla teologii w tym względzie jest opracowanie
zagadnienia zaprezentowane przez L. Kuca. Poświęca mu on
bardzo istotną i znaczącą publikację. W swoim ujęciu proponuje, aby punktem wyjścia była analiza doświadczenia wiary
w życiu człowieka. Z tego względu staje się to dla niego oczywiste i dlatego skupia swoją uwagę na jej zaistnieniu, rozwoju
i relacji do uczynków. W pewnym sensie syntezą staje się prezentacja komunikacji bezpośredniej, w której wskazuje na
źródło komunikacyjne wiary, którym jest Bóg Trójjedyny24.
Komunikacja wewnątrztrynitarna jest nie tylko wzorem i ideałem, ale jako dar objawia się w ontycznym powołaniu człowieka do świętości, czyli stwórczego komunikatywnego bytowania człowieka i Boga (por. Rdz 1, 27) oraz wyjątkowym
historyczno-zbawczym wydarzeniu, którym jest Wcielenie
Por. tamże, s. 77-79.
A.J. Nowak, Homo religiosus, Lublin 2003, s. 148-149.
24
Por. L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno 1997,
s. 108-109.
22
23
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(Hbr 1, 1-4). Bez wątpienia te wydarzenia są bezprecedensowymi w komunikatywnym spojrzeniu na wiarę. Właściwie
wszystkie inne w całej rozciągłości Starego i Nowego Testamentu oraz w perspektywie paruzji są pochodnymi25.
Z tego względu w doświadczeniu wiary, tzn. przyjęciu
Boga, który sam dla człowieka staje się darem, bardzo istotne
znaczenie posiada czas. Jest on istotny ze względu na doświadczenie człowieka. Rozwój łaski wiary, tj. sukcesywnego dążenia do jedności (communio) z Bogiem dokonuje się w czasie.
Nie można rozpatrywać go w odniesieniu do osoby Boga, który jest poza czasem i jest panem czasu. Wymiar historyczny,
czyli czasowy związany jest z naturą i charakterem egzystencji
człowieka. Z tego względu należy wziąć pod uwagę znaczenie
greckiego słowa kairos. W objawieniu Starego Testamentu
mamy do czynienia z dychotomizmem, który wynika z czasu
właściwego Bogu i czasu człowieka. Spotkanie i przenikanie
się tego czasu, które jest fideotwórcze, odzwierciedlają wydarzenia. Przełom w rozumieniu czasu przynosi Nowy Testament, ponieważ to bezpośrednie objawienie dokonało się
w sposób doświadczalny dla człowieka zmieniając w ten sposób charakter prawd wiary. Dlatego życie człowieka po Jezusie Chrystusie naznaczone jest nowym znaczeniem kairosu,
sięgającego paruzji26. Wobec tego wiara i jej rozwój przebiega
dokładnie według słów Jezusa Chrystusa: „Potem mówił do
wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe
życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma
Por. A.J. Nowak, Homo religious, dz. cyt., s. 152-157.
Por. M. Tatar, Uświęcający rytm czasu wyznaczony Liturgia Godzin,
w: Studia Diecezji Radomskiej, t. VI, Radom 2004, s. 417-418.
25
26
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człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego
Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże”( Łk 9, 23-27).
Bardzo istotne znaczenie w analizie struktury wiary posiada
wydarzenie. Nie można go ograniczyć w rozumieniu jedynie do
wymiaru działania pod wpływem łaski wiary, bądź analizować
jako jej efekt. Wchodzimy w ten sposób w całą przestrzeń praxis, w której można mówić o wszystkich wydarzeniach historio-zbawczych jako dziełach odsłaniających naturę wiary. Szczególnego znaczenia nabierają one w zjednoczeniu natury Boga
z naturą człowieka w Jezusie Chrystusie. W ten sposób nic, czego doświadcza człowiek nie jest obojętne z punktu widzenia
wiary. Problem bardzo realny istnieje po stronie człowieka i całości jego ograniczeń. Z tego względu istotne jest podkreślenie
przez R. Garrigou-Lagrange prawdy, że: „Wiara wlana jest jakby zmysłem słuchu nadprzyrodzonego, jakby wyższym uchem
muzycznym, które pozwala nam słyszeć harmonie duchowe
królestwa niebieskiego, słyszeć jakby głos Boga przez proroków i przez Syna Jego, zanim będziemy dopuszczeni do widzenia Go twarzą w twarz. Między studiującymi Ewangelię: niewierzącym i wierzącym jest różnica taka, jak między dwoma
słuchaczami symfonii Beethovena, z których jeden jest muzykalny, a drugi nie. Obaj słyszą wszystkie dźwięki symfonii, ale
tylko jeden z nich chwyta jej znaczenie i ducha”27.
Mając zatem na względzie habitualny charakter wiary, należy podkreślić przenikanie się tych dwóch zjawisk, tj. theoria
R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, tł. T. Landy,
Niepokalanów 1998, s. 58.
27
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i praxis, jak zaznacza L. Kuc28. Takie ujęcie jest niezwykle
istotne z punktu widzenia duchowości chrześcijańskiej, ponieważ zmienia optykę postrzegania samej wiary, jak również
uczestnictwa w niej człowieka. Komunikacja Boga w stosunku do człowieka nie zamyka się zatem w pewnym zewnętrznym charakterze wiary ale to właśnie ona uaktywnia człowieka, dokonując tym samym transformacji całej rzeczywistości,
w której on egzystuje. W ten sposób wiara jest przestrzenią komunikacyjną o charakterze dynamicznym, prowadzącą do
communio z Bogiem, rozwojem wewnętrznej jedności samego
człowieka oraz jego odniesienia do drugiego.
III. Komunikacyjna struktura człowieka w świetle wiary
– duchowość personalistyczna w komunikacji
Doświadczenie religijne człowieka odsłania jego podmiotowość, a zarazem przedmiotowość. W znacznie większym stopniu możliwe jest rozpoznanie tych przestrzeni w doświadczeniu wiary, ponieważ wskazuje na fakt, iż człowiek nie tylko
doświadcza jej wpływu, ale równocześnie posiada swój wkład
w jej rozwój i dynamikę. Podmiotowość człowieka w doświadczeniu wiary odsłania jej wymiar personalistyczny. Osobowy Bóg zwraca się do człowieka – osoby, komunikując mu
Siebie. To On jest początkiem tego procesu komunikacyjnego,
ale jednocześnie usprawnia człowieka do podjęcia tejże komunikacji, która rozwija się na gruncie uwierzenia przez człowieka. Konsekwencją takiej komunikacyjno-uświęcającej wymiany są środki, którymi człowiek dysponuje w tym procesie.
Należą do nich sakramenty, słowo Boże, modlitwa, całość
28

Por. L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, dz. cyt., s. 104-108.
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praktyk ascetycznych. Wynikają one z wiary i tę wiarę zakładają29.
Wiara, będąca darem Boga dla człowieka oraz jego odpowiedzią skierowaną ku Niemu odsłania także jego strukturę
jako podmiotu. W procesie komunikacyjnym mamy do czynienia z interakcją, jak zostało to podkreślone wcześniej. Oddziaływanie wiary w stosunku do człowieka wiąże się z określoną interakcją całej jego osoby. Jej przyjęcie związane jest
z funkcjonowaniem całego człowieka. Jest to niezwykle istotne, aby na cały ten proces dokonujący się w nim, jak również
na jego strukturę patrzeć w sposób integralny30. Jeżeli na gruncie antropologii teologicznej, należącej do podstaw duchowości, dokonuje się pewnego dezintegracyjnego podziału wyszczególniającego sfery człowieka to czyni się tak dla
wykazania przebiegu tego procesu w poszczególnych sferach.
W wielu publikacjach podkreśla się prawdę, że wiara od strony człowieka jest aktem jego rozumu. Wydaje się, że jest to
dość oczywiste, jeśli jest ona definiowana jako przyjęcie prawdy. Właściwym zmysłem, który ukierunkowuje człowieka na
jej odkrywanie oraz przyjęcie jest właśnie rozum31. Idąc jednak za klasykiem mistyki chrześcijańskiej św. Janem od Krzyża należy stwierdzić to, co jest także doświadczalne w całej
praktycznej rozciągłości życia człowieka, że doświadcza on
w tym względzie ograniczenia32. W ten sposób unikamy niePor. J. Aumann, Spiritual Theology, Londyn 1980, s. 249-251.
Por. M. Zawada, Zagadnie nie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1999, s. 27-30.
31
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, Ząbki 2000, s. 128;
R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, dz. cyt., s. 56-58;
J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 165-169.
32
Por. św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, w: Dzieła, tł.
B. Smyrak, Kraków 1986, II, 3, 1. Święty z Fontiveros zauważa: „Wiara
29
30
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bezpiecznej racjonalizacji wiary z jednej strony zaś z drugiej
racjonalizmu życiowego o charakterze naturalistycznym, bądź
zawężenia jedynie do wymiaru użytkowo-pragmatycznego.
Wiara przekraczając możliwości poznawcze człowieka nie jest
zawieszona w próżni bytowej. Oczywiście priorytetową rolę
odgrywa rozum w poznaniu prawdy, ale nie działa on w oderwaniu od całości człowieka. Idąc za św. Tomaszem z Akwinu
należy także stwierdzić, że uznaje on rozum za jedną z funkcji
umysłowych władz duchowych człowieka33. Rozróżnia on:
umysł (mens) – według tomizmu zawiera on zarówno intelekt
jak i wolę; intelekt (intellectus) – oznacza władze umysłowo-poznawczą spełniającą następujące funkcje: tworzenie pojęć,
formowanie sądów, wnioskowanie; rozum (ratio) – jest to władza umysłowego poznania, która posiada zdolność przechodzenia od jednego rodzaju sądów do drugiego rodzaju – to co
określamy jako rozumowanie; pamięć umysłowa – zjednoczona z intelektem specyfikuje go w sposób funkcjonalny. Przechowuje ona wytworzone wskutek wyobrażeń pojęcia i pozwala w dowolnym czasie na odtworzenie ich; intelekt
spekulatywny nakierowany na poznawanie prawdy; intelekt
praktyczny – związany z działaniem34.
K. Wojtyła komentując św. Jana od Krzyża uważa, że z jego
pism nie wynika jednoznaczne podmiotowe powiązanie wiary
i rozumu. Raczej mistyk posługuje się ujęciem metaforycz-

według teologów, jest to uzdolnienie duszy pewne i ciemne. Dlatego jest
uzdolnieniem ciemnym, bo każe wierzyć w prawdy objawione przez samego Boga, a one, jako takie, są ponad wszelkie światło przyrodzone i przekraczają bezwzględnie wszelkie ludzkie rozumienie”, tamże.
33
Por. STh I. q. 75, a. 1, c. I ad 12.
34
Por. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, dz. cyt., s. 233.
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nym35. Takie ujęcie jest w pełni zrozumiałe oraz czytelne, jeśli
weźmiemy pod uwagę całość teologii św. Jana od Krzyża
i jego ukierunkowanie na dążenie do zjednoczenia poprzez
drogę oczyszczeń. Centralne miejsce w tym względzie przyznaje on władzy woli, ponieważ w całości triady cnót teologalnych to właśnie ona jest istotą całkowitego communio z Bogiem, ponieważ należy do istoty Boga (por. 1J 4, 7-21).
W ten sposób odsłania się charakter powiązania w wierze
działania rozumu oraz woli. Funkcjonowanie woli w tym
względzie posiada podwójny wymiar, tj. wybór poznanego
przez rozum dobra oraz kierowanie rozumem w jego poznawaniu. Wybór, zatem musi odnosić się do wartości i posiada
charakter ścisły oraz trwały36. W odniesieniu do wiary odsłaniającej strukturę pojawia się jednak problem przedmiotu wiary, którym jest osoba Boga oraz jej wybór. Skoro, jak stwierdziliśmy, rozum doświadcza ciemności i ograniczoności w tym
względzie, to w jaki sposób może on zostać wybrany przez
wolę jako pełnia Dobra. Z pomocą przychodzi także św. Jan
od Krzyża, który twierdzi, że wola funkcjonuje na drodze wyboru dobra poznanego i dążeniu do niego oraz na drodze afektywnego przylgnięcia do przedmiotu, które charakteryzuje się
zmniejszonym stopniem poznawczym37.W jego ujęciu należy
wskazać na istnienie odrębnej władzy duchowej, którą jest pamięć. W tym miejscu odchodzi od ujęcia tomistycznego. Wyróżnia jej trzy typy, tj. naturalna, nadprzyrodzona oraz czysto
Por. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, dz. cyt., II, 18, 15.
W sposób dosłowny św. Jan wyraża się: „..el cual lugar, que aqui significa
el entendimiento, que es el candelero donde se asienta esta candela de la fe”,
tamże.
36
Por. STh. I, q. 83, a. 1, c; 4, c.
37
Por. Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, w: Dzieła, dz. cyt., II, 13, 3.
35
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duchowa. Każda z nich posiada adekwatny dla siebie przedmiot, ku któremu się kieruje38.
Wymienione zmysły należą do sfery duchowej człowieka
i można powiedzieć, że działanie wiary nadprzyrodzonej posiada na nie wpływ bezpośredni bądź pośredni. Pozostają one
w połączeniu ze sferą afektywną człowieka. Nie jest on bezdusznym racjonalistą, czy też zautomatyzowanym narzędziem
wyborów. Cała teologia duchowości bardzo wyraźnie wskazuje
na konieczność kształtowania tej sfery w życiu człowieka poprzez poddanie pod kierownictwo rozumu oraz woli ze względu
na motyw nadprzyrodzony i przyrodzony. Należy zwrócić uwagę na wartość wyobraźni, fantazji i pamięci zmysłowej. Są one
niejako łącznikiem pomiędzy sferą zmysłową zewnętrzną człowieka oraz sferą wewnętrzną – czysto duchową39. O. A.J. Nowak
jako psycholog, a jednocześnie teolog duchowości bardzo jednoznacznie określa w całym procesie znaczenie wyobraźni:
„Wyobraźnię można rozumieć jako pomost pomiędzy życiem
psychicznym człowieka a jego życiem duchowym, przynależy
ona do podstawowych cech życia duchowego”40. Równie istotne miejsce zajmują zmysły zewnętrzne, które pozwalają by treści wiary przenikały do człowieka i zostały uwewnętrznione.
Każdy z arystotelesowsko ujętych zmysłów posiada właściwą
sobie funkcje i znaczenie. Należy podkreślić, że posiadają one
drugą funkcję, tzn. przy ich pomocy człowiek wyraża swoją
wiarę na zewnątrz przyjmując postawy wiary41.
Por. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, dz. cyt., III, 1-14.
Por. Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, w: Dzieła, dz. cyt., 18, 7;
Droga na Górę Karmel, dz. cyt., II, 1, 2, 3; A. Ruszała, Ze świętym Janem
od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem, Kraków 1999, s. 62.
40
A.J. Nowak, Osoba: fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 85-87.
41
Por. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, dz. cyt., II, 14, 6.
Św. Jan stwierdza: „Za pomocą tych władz może (człowiek) rozważać, szu38

39
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Można zatem stwierdzić na zasadzie pewnego podsumowania tej ogólnie zrysowanej struktury człowieka, że w akcie
wiary oddaje się on Bogu, władzą intelektualną poznaje Go,
wola wybiera, uczestniczy poprzez sferę emocjonalną oraz
przyjmuje określone zewnętrzne postawy wiary. W ten sposób
odkrywamy komunikatywną spójność strukturalną człowieka.
Ontycznie został on wyposażony w naturę komunikatywną
wobec samego siebie. Jednocześnie na drodze swojego rozwoju kieruje się on komunikatywnie w stronę Boga. Jest to odpowiedź w wierze na Jego inicjatywę. Człowiek nie pozostaje
jednak wyizolowany. Jest istotą społeczną. Z tego względu należy podkreślić jeszcze jeden komunikacyjny wymiar wiary,
którzy związany jest z jej wspólnotowością. Wspólnota ludzkiej egzystencji nie ogranicza się jedynie do przestrzeni jedności natury, korelacji opartych na wymiarach funkcjonalnych,
ekonomicznych czy też politycznych. Posiada bardzo wyraźne
i bogate w konsekwencje oparcie na komunikacji z Bogiem.
Obraz wspólnoty jest wprost zależny od jakości tejże komunikacji42. Tylko wówczas można za św. Augustynem powtórzyć:
„Christus praedicat Christum”.
kać i dochodzić do poznania przedmiotów; za pomocą zaś władz duchowych może radować się z wiadomości przez te władze otrzymane”, tamże;
A.J. Nowak, Osoba: fakt i tajemnica, dz. cyt., s. 79-84; S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, dz. cyt., s. 230-232.
42
Por. KDK 32. Bardzo znaczące jest podkreślenie przez naukę Kościoła prawdy: „Tak jak Bóg stworzył ludzi nie do życia w odosobnieniu,
lecz do wytworzenia społeczności, tak też Jemu <<podobało się uświęcać
i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie
i zbożnie Mu służył>> (…). „Ten wspólnotowy charakter osiąga swoją doskonałość i wypełnia się w dziele Jezusa Chrystusa. Samo bowiem Słowo
Wcielone zechciało być uczestnikiem ludzkiej społeczności”, tamże;
L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, dz. cyt., s. 62-66.
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Podsumowanie i wnioski
Odniesienie wiary do komunikacji pozwala na wyakcentowanie zasadniczego jej znaczenia. W ten sposób przekraczamy
pewną zewnętrzność wiary dotykając zasadniczego jej znaczenia dla człowieka indywidualnego oraz jego życia wspólnotowego. Można powiedzieć, że takie podejście pozwala dokonać
właściwej introspekcji duchowej człowieka. Jednocześnie
spójnym z tym kierunkiem doświadczenia wiary w życiu człowieka musi pozostawać przekraczanie granicy indywidualności i indywidualizmu. Ze swej natury jest ona komunikatywno-komunijnym byciem człowieka. Opisuje w ten sposób
zarówno relację Boga do niego jak również jego odniesienie
do siebie i drugiego. Podkreślenie komunikacyjnego wymiaru
wiary wyrywa człowieka z płytkiej i niebezpiecznej konfesyjności, ale jednocześnie wyraźnie sprzeciwia się libertyńskiemu sposobowi kształtowania jego obrazu, a także obrazu społeczeństwa. Bóg przestaje być „wrogiem człowieka”, jak
próbował wyjaśniać F. Nietzsche w swojej filozofii „śmierci
Boga”, a której reperkusje są współcześnie boleśnie doświadczane. Bóg będąc „miłośnikiem” człowieka jest Tym, który
umożliwia komunikację opartą na miłosnej prawdzie.

Summary
Reference of faith to communication allows to accent its
general meaning. This way we cross a certain exterior of faith
while touching upon its general meaning for the individual
human being and his life in community. It can be said that such
an attitude allows to perform a proper spiritual introspective of
man. At the same time the passing of the border between
109
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individuality and individualism must be coherent with the
experience of faith in human life. In its nature it is the
communicative-communal existence of man. This relation is
the same in God’s regard to man, as well as man’s regard to
himself and other people. Stressing the communicative aspect
of faith pulls man out from the shallow and dangerous
confessionalism, but at the same time it opposes the libertine
manner of shaping his image, and the image of society. God
stops being an „enemy of man”, as F. Nietzsche tried to
describe it in his philosophy of „the death of God” and in
which repercussions are contemporary painful experiences.
God being the „lover” of man is He, who allows communication
based on loving truth.
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Rodzina i Kościół w aspekcie
„communio personarum”
The Family and the Church in the Aspect
of „Communio Personarum”
Część I. Komunijny charakter Kościoła
Powołanie chrześcijanina, zarówno jednostkowe jak
i wspólnotowe zawiera się w samej tajemnicy Kościoła
i w fakcie uczestniczenia osób i wspólnot w tajemnicy Kościoła. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, mówi, że „Kościół
jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego
rodzaju ludzkiego”1. Zarówno w definicji Kościoła jak
i w strukturze powołania chrześcijańskiego szczególną rolę
odgrywa moment jedności i zjednoczenia, który jest dziełem
łaski, w teologii biblijnej bywa wiązany z greckim terminem
* Elżbieta Marek, jest żoną i matką czwórki dzieci, doradcą rodzinnym
w diecezji warszawskiej, doktorantką na Wydziale Teologicznym UKSW
w Warszawie, specjalizacja Teologia Pastoralna. Jest autorką licznych artykułów o tematyce rodzinnej w prasie katolickiej.
1
Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium,1 (dalej KK).
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koinonia2, a w dokumentach Soboru Watykańskiego II –
wspólnota.
Jedność zbawcza będąca cechą Kościoła ma swoje szczególne źródło w przymierzu między Bogiem a ludźmi dokonanym w tajemnicy paschalnej. Rzeczywistość przymierza stoi
u podstaw sakramentu małżeństwa budującego wspólnotę rodziny3. W świetle teologii rodziny zachodzi głęboka więź między wspólnotą rodziny a powszechną wspólnotą wierzących
czyli Kościołem. W wypowiedziach Kościoła, zwłaszcza
w nauczaniu Jana Pawła II, pojawia się na określenie szczególnego charakteru wspólnoty rodzinnej termin „communio”,
który w swej pełnej treści wskazuje także na Kościół, w którego komunii rodzina uczestniczy. W wypowiedziach Jana Pawła II pojęcie „komunii” uzyskało bardzo wysoką rangę. Jest
ono kluczowym pojęciem wyjaśniającym powołanie rodziny,
dlatego warto ukazać pełne znaczenie tego pojęcia zarówno
w tym aspekcie, w którym wyraża ono istotę rodziny ze względu na nią samą jak i w odniesieniu do tajemnicy Kościoła,
w którego posłannictwie uczestniczy. Wychodząc z założenia,
że Kościół jako wspólnota zbawcza jest pierwszą, czyli podstawową i źródłową rzeczywistością, w świetle której możemy
zrozumieć teologiczne aspekty powołania rodziny, dlatego
w niniejszym artykule postaram się określić sens pojęcia communio w odniesieniu do Kościoła, a w kolejnych ukażę na ile
i w jaki sposób rodzina identyfikuje siebie jako communio
i urzeczywistnia się w swoim komunijnym charakterze posłannictwa przez uczestnictwo w zbawczej wspólnocie Kościoła.

2
3

por. J. Stępień, Teologia świętego Pawła, Warszawa 1979, s. 261.
por. Familiaris consortio 13 (dalej FC).
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Pojęcie komunii osób (communio personarum)
Komunia osób w rozumieniu filozoficznym

W rozumieniu filozoficznym „komunia osób” oznacza
szczególny sposób współbytowania osób ludzkich w jedności,
której istotą jest miłość bezinteresowna, przyjmująca formę
daru. Takie rozumienie komunii osób jest właściwe filozofii
personalistycznej, a w szczególności należy do nurtu fenomenologii związanej z nazwiskami Maxa Schelera i Dietricha
von Hildebranda. W Polsce ten kierunek myślenia rozwinął
kard. Karol Wojtyła4, zwłaszcza w powiązaniu z problematyką
małżeństwa i rodziny. Elementy filozofii fenomenologicznej
kard. Wojtyła połączył w sposób logiczny i organiczny z założeniami tomistycznej antropologii, tak, że świat wartości,
w którym żyje osoba, znajduje swoje źródło w wewnętrznym
dynamizmie podmiotu, będącego ze swojej istoty podmiotem
miłości. Człowiek jako osoba jest wewnętrznie ukierunkowany ku samo – spełnieniu przez miłość, to jest przez dar z siebie
samego. Osoby złączone tą formą więzi tworzą właśnie „komunię osób” 5. Pojęcie „komunii” mówi więcej niż „wspólnota”, gdyż to ostatnie słowo oznacza takie formy współżycia
i współdziałania, w których podstawą zjednoczenia jest także
współposiadanie i współistnienie na określonych warunkach
(np. wspólnota gospodarcza). W komunii osoby należą do siebie tylko na mocy tego, co jest specyficzne dla bytu osoby
i czyni ją transcendentną w stosunku do wszelkich uwarunkowań materialnych (ekonomicznych itp.). Oczywiście osoby te
K.Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982; Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa
Schelera, Lublin 1959, Osoba i czyn, Kraków 1959.
5
por. K.Wojtyła, Rodzina jako communio personarum, AK 83, 1974
s. 347–361.
4
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istnieją razem na określonych warunkach społecznych, ale ich
jedność opiera się nie na tych warunkach, lecz na absolutnej
afirmacji osoby dla niej samej, czyli ze względu na absolutną
wartość i godność, jaka jej przysługuje. Osoba powinna być
odczytana jako wartość swoista i elementarna, niezależnie od
takich czy innych kwalifikacji fizycznych czy psychicznych,
od jej wewnętrznego czy też zewnętrznego „stanu posiadania”.
Osoba w tym znaczeniu stanowi podmiot ewentualnych inicjatyw i zaangażowań konstytucjonalnie „swój własny”, pojedynczy i niepodzielny tak, że „ani trochę” nie może on być czymś
lub kimś innym, może natomiast – bez uszczerbku dla tej swojej (jak również cudzej) tożsamości – „gościć” w sobie inne
osoby i „przemieszkiwać” w nich jako „dar” cieszący się wzajemną afirmacją we wspólnocie osób6.
Ten moment transcendencji w istocie komunii osób oznacza, że ostateczne źródło tej jedności znajduje się wprawdzie
w samej osobie – ale zarazem ponad nią, w Absolutnym Dobru
i Absolutnej Miłości, w której osoba uczestniczy. Afirmując
osobę, afirmuje się tym samym to Dobro, w którym osoba
uczestniczy. Prawdziwe spotkanie osób dokonuje się właśnie
przez współuczestnictwo w tym Dobru. W ten sposób dochodzi do samospełnienia przez miłość, a więc przez współobdarowanie się tym Dobrem, w którym osoby osiągają swoją pełnię. Zatem „communio” jest to sposób bycia i działania taki,
że bytując i działając we wzajemnym do siebie odniesieniu
przez to działanie i bytowanie osoby wzajemnie siebie jako
osoby potwierdzają i afirmują”7. Podstawą wszelkich wspólnot, społeczności, społeczeństw jest człowiek z taką strukturą
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 286.
por. K.Wojtyła, Rodzina jako communio personarum, AK 83, 1974
s. 353.
6
7
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swojej osoby: człowiek jest zdolny do bezinteresownego daru
z siebie, a przez to do wspólnoty rozumianej jako communio.
Komunia osób w znaczeniu teologicznym

Bóg stworzył człowieka na swój obraz: nie mężczyzną ani
nie samą niewiastą, lecz mężczyzną i niewiastą (por. Rdz 1,2627). Człowiek tak stworzony został również uzdolniony do
wspólnoty, czyli communio z innymi osobami. Można powiedzieć, że ta komunijność jest istotną cechą natury człowieka,
upodabniającą go do Boga. Bóg z miłości bezinteresownej,
uprzedzającej stworzył człowieka, powołując go jednocześnie
do uczestnictwa w swojej tajemnicy Miłości i Życia,, do bycia
wewnątrz wspólnoty Trójcy Świętej. Ona sama jest z kolei pomiędzy nimi: mężczyzną i niewiastą, jest w każdym z nich –
fundament doskonałej komunii między Bogiem a ludźmi.
Mężczyzna i kobieta umiłowani przez Boga przyjęli Jego dar,
dzięki któremu zdolni byli do miłowania siebie nawzajem oraz
do przekazywania tej miłości i życia. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ja sobie poddaną” (Rdz 1,28). Historia Zbawienia jest świadectwem stopniowego i konsekwentnego odbudowywania wspólnoty
ludzkiej w oparciu o nadprzyrodzony fundament jej powołania. Nauka Soboru Watykańskiego II zawarta w obu konstytucjach o Kościele, szeroko i wnikliwie ukazuje istotę tej nowej
wspólnoty, ustanowionej w wyniku dokonania dzieła odkupienia. Stąd można mówić o teologicznym pojęciu wspólnoty,
w której w nowy sposób realizują się rysy „komunijne”. Co
więcej w kontekście zbawienia mamy do czynienia z faktem
zaistnienia nowego wymiaru komunii i z obecnością realnego
źródła tej nowej jedności: w Misterium Chrystusa i Kościoła.
Wszystko co uczynił Bóg, miało zmierzać do tego, aby jak
największa ilość istot rozumnych uczestniczyła w bogactwach
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życia Bożego. Pełne znaczenie Komunii ukazuje się dopiero
w świetle objawienia8. Bóg od początku zamierzył uczynić
ludzkość wspólnotą, w której On sam miał być źródłem jedności i życia, której istotą jest uczestnictwo w Jego Miłości.
Prawdziwa communio jest rzeczywistością podarowaną przez
Boga. Jej podstawą jest płodna miłość Boga, źródło nie wygasające trynitarnej Jego Istoty. Tajemnica zbawienia rzuca nowe
światło na tajemnicę osoby, na sens bytowania człowieka, jako
istoty stworzonej, powołanej do współdziałania z Bogiem9.
Prawda o człowieku jako podmiocie daru została w sposób
wymowny podkreślona w konstytucji „Gaudium et Spes”.
W dokumencie tym czytamy tekst, często komentowany przez
papieża Jana Pawła II: „Człowiek będąc jedynym na ziemi
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny
dar z siebie samego”10.
Zbawczy charakter komunii

Wiadomo z Objawienia, że pierwotna harmonia ustanowiona w Tajemnicy Stworzenia została zniszczona przez człowieka, który postawił siebie na miejscu Boga. Człowiek sam
chciał być źródłem miłości, panem siebie. W ten sposób odciął
się od Źródła. Grzech pierworodny czyni człowieka niezdolnym do zrealizowania swojego powołania. Zniszczony został
wewnętrzny ład w człowieku i zniszczona została też jedność
małżeństwa. W sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym
mamy najczęściej do czynienia nie z doskonałą jednością, lecz
najwyżej ze wspólnym działaniem wynikającym ze wzajempor. W.Kasper, Kościół jako wspólnota, Communio 34, 1986, s. 27.
por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 1979, s. 26–27.
10
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, 24 (dalej KDK 24)
8
9
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nego fizycznego czy psychicznego zapotrzebowania. Życie
staje się jakimś dodatkiem do człowieczeństwa11. Już pierwsze
rozdziały Księgi Rodzaju ukazują skutki grzechu pierworodnego: Kain zabija Abla – brat nienawidzi brata; Lamek, potomek Kaina, gotów jest zabić człowieka dorosłego i dziecko,
jeśliby zadali mu ranę (por. Rdz 4,23-24). W jego szczepie panuje „prawo” krwawej zemsty. Myśl Boża o małżeństwie jako
związku monogamicznym zostaje zatarta w świadomości człowieka opanowanej przez grzech (por. Rdz 6,1). Panuje kłamstwo i zawiść (por Rdz 37,4). Obcość, nienawiść w rodzinie –
to tutaj zaczyna się zło, które promieniuje na społeczności
i narody. Rodzą się nowi ludzie, wyobcowani ze swego człowieczeństwa, tworzący „masę „ ludzką, pozbawieni prawdziwej wolności i godności. Rodzina dotknięta piętnem grzechu
i rozbicia przestała być dla ludzkości źródłem jej zjednoczenia. Tymczasem „szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz
chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej” 12. Stworzenie na nowo człowieka,
odbudowanie komunii w rodzinie, między ludźmi, nie było
możliwe własnymi siłami człowieka. „Zamierzone przez Boga
w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są wewnętrznie skierowane do urzeczywistnienia się w Chrystusie i potrzebują
Jego łaski dla uzdrowienia z ran grzechu i nawiązania do „początku”, czyli do pełnego poznania i całkowitego wypełnienia
zamysłu Bożego”13.
Communio obecnie stała się możliwa dzięki ofierze Jezusa
Chrystusa dokonanej dla pojednania świata z Bogiem i dla
por. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny (red. K. Majdański), Warszawa 1980, s. 17nn.
12
KDK 47
13
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 3 (dalej
FC)
11
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usunięcia również wszelkich podziałów między ludźmi. Jest to
jakby stworzenie na nowo człowieka w aspekcie osobowym
i wspólnotowym na obraz Boży. Podstawą i źródłem nowej
komunii między ludźmi jest Boska Komunia Syna z Ojcem,
która z miłosierdzia Bożego otwiera się na świat w tajemnicy
Wcielenia i Paschy. Mówi o tym Zbawiciel w Wieczerniku:
„Ojcze, oddaję swoje życie im właśnie, a teraz Ty daj im to,
o co Cię proszę – aby stanowili jedno, tak jak Ty ze Mną jesteś
jedno” (J 17,21). Tak więc w obecnej sytuacji droga ludzkości
do odnalezienia Komunii prowadzi przez Tajemnicę Paschalną, a konsekwentnie przez duchowe odrodzenie posiadające
charakter pokuty czyli nawrócenia. Wysiłek ten łączy się dodatkowo z koniecznością opierania się działającym wciąż siłom rozbicia, rozłamu, nienawiści jako następstwo długiej historii grzechu. „Ten najistotniejszy ewangeliczny proces
nawrócenia nie jest jednorazowym tylko przełomem duchowym, ale całym stylem życia, istotną właściwością chrześcijańskiego powołania. Polega ono na stałym odkrywaniu i wytrwałym, pomimo wszystkich trudności natury psychologicznej
czy społecznej, urzeczywistnianiu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem” 14. Człowiek już nie jest osamotniony, gdyż w Kościele działa źródło łaski, które jest zarazem
źródłem jedności międzyludzkiej.
Komunia jako cecha Kościoła
Kościół obrazem Komunii Trynitarnej

Kościół jest zgromadzony Słowem Boga i zjednoczony
mocą Miłości zbawczej. Jest dziełem Trójcy Przenajświętszej.
14

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Warszawa 1981, s.54
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Prawda o zakorzenieniu Kościoła w Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, szeroko omawiana w nauce Soboru Watykańskiego
II, daje podstawę do twierdzenia, że wewnętrzna jedność Kościoła jest nie tylko skutkiem działania Trójcy, ale także natura
tej jedności ujawnia cechy pozwalające rozumieć ją jako Obraz
Trójcy Świętej. Oczywiście – jak sam Kościół – tak i przysługująca mu cecha obrazu Komunii Trynitarnej – jest tajemnicą
i nie można jej do końca wyjaśnić. Bóg sam bowiem jest wspólnotą w znaczeniu niezgłębionym. Jest On doskonałą communio
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jego życie wewnętrzne jest nieskończonym wzajemnym udzielaniem się, jest Miłością, jaką
Ojciec Syna, a Syn Ojca miłuje w Miłości Ducha Świętego.
„Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości”15. Tajemnica, będąca wewnętrznym
życiem Boga, nie może być obserwowana, doświadczana poza
Bogiem, lecz tylko w Nim samym. Dlatego tajemnica Boskiej
Komunii może być obecna w Kościele (jako obraz) – jedynie
dlatego, że Bóg przeniósł Kościół do swego wnętrza, mocą Ducha Świętego. „Kościół zakorzeniony przez swa własną tajemnicę w trynitarnej ekonomii zbawienia, ma prawo rozumieć siebie, jako sakrament jedności całego rodzaju ludzkiego. Kościół
wie, że jest nim dzięki mocy Ducha Świętego; jest znakiem
i narzędziem tej mocy w realizacji zbawczego planu Boga.
W ten sposób urzeczywistnia się owa kondescendencja nieskończonej Miłości Trynitarnej: przybliżanie się Boga, który
jest Duchem niewidzialnym do świata, który jest widzialny.
W Duchu Świętym Bóg Trójjedyny udziela się człowiekowi od
początku poprzez swój obraz i podobieństwo”16.
15
16

s. 125.

FC 11
Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem, Watykan 1986,
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Komunia Kościoła, będąca obrazem Trójcy Świętej, nie jest
czymś statycznym: ta prawda Kościoła objawia się przede
wszystkim w jego działaniu, które jest sakramentalnym przedłużeniem dzieła zbawczego dokonanego w Chrystusie. „Kościół pracuje nad przywróceniem i umocnieniem jedności u samych korzeni rodzaju ludzkiego: w komunii jaką człowiek ma
z Bogiem, swoim Stwórcą, Panem i Odkupicielem”17. Kościół
jako zgromadzony i posłany w Jezusie Chrystusie i w Duchu
Świętym – właśnie przez swoje działanie objawia istotę dzieła
Bożego zrodzonego w Sercu Komunii Trynitarnej. „Kościół
jest w Chrystusie sakramentem czyli znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”18.
Łaska Jezusa Chrystusa jest łaską braterstwa. „Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni;
w nich przemawia i daje świadectwo przybraniu za synów.
Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we
wspólnocie (in communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne, i przy ich pomocy
nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia”19. Kościół
jest ludzką wspólnotą (communio) Bożej agape miłości Ojca
okazanej przez Jezusa w Duchu Świętym.
Sakramentalny wymiar komunii Kościoła.

Komunia Boga z ludźmi, ustanowiona na mocy Odkupienia, posiada swój szczególny wyraz i kształt sakramentalny.
Mam tu na myśli najpierw kształt widzialny, uobecniający
w historii niewidzialną tajemnicę Boga. Chodzi tu o objawienie miłości zbawczej w samym wydarzeniu Paschalnym:
17
18
19

Tamże
KK 1
KK 4
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w ofierze Krzyża i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Po drugie :
mam na myśli szczegółowy sakrament, wyrażający jedność
Chrystusa i Kościoła, a więc małżeństwo jako sakrament Nowego Przymierza, należący do integralnej struktury Kościoła,
do pełni jego kultu, będący istotną drogą świętości Ludu Bożego. Sakrament ten jako znak i symbol Przymierza Paschalnego zwraca cały Kościół ku tej „tajemnicy wielkiej” (Ef 5,32),
z której czerpie on swój początek, swoją prawdę, swoją moc
życia i wzrostu ku tej pełni, ku której prowadzi go Duch Święty. Kościół zrodzony z Przymierza Paschalnego kształtuje się
na podobieństwo tegoż życia i tej miłości, które z ofiary Chrystusa przelewają się na Kościół. Kościół jest w Duchu Świętym budowany jako Ciało Chrystusa. Dlatego w swoim wewnętrznym życiu musi być podobny do Chrystusa – Głowy.
Jedno jest życie, które ożywia Głowę i Ciało. Kościół jest nadto wybrany i umiłowany przez Odkupiciela miłością oblubieńczą: miłością daru nieskończonego i nieodwołalnego. Jest to
zarazem ta sama miłość, która ma ożywiać oblubienicę – Kościół, w odpowiedzi na Bożą inicjatywę. Przymierze wymaga
wzajemności i adekwatnej odpowiedzi ze strony oblubienicy20.
Stąd miłość Kościoła do swego Odkupiciela powinna mieć
także charakter daru oblubieńczego, bezwarunkowego, pełnego, nieodwołalnego. Taka miłość czyni Oblubienicę podobną
do Oblubieńca. Wolą Bożą jest to, byśmy odrodzeni w wodzie
Chrztu Świętego, stali się odnowieni na podobieństwo Jednorodzonego Syna Bożego21. Jesteśmy bowiem w Chrystusie
„nowym stworzeniem” (Gal 6,15) i nowym człowiekiem stworzonym w sprawiedliwości i świętości prawdy. Uczestnictwo
por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986,
s. 363-387.
21
por. KK 11.
20
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w Tajemnicy Chrystusa, określające byt Kościoła i jego tożsamość, decyduje także o charakterze jego misji. Istotną metodą
i formą działania pastoralnego Kościoła jest przede wszystkim
utożsamienie się i zjednoczenie z aktem Miłości darowującej
się, wydającej siebie na życie świata. Tylko tą drogą Kościół
udostępnia ludzkości owoce zbawienia, czyli wejście w krąg
Boskiej Komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Agape – dar Ducha Świętego

Powołanie Kościoła do przekazywania oblubieńczej miłości Chrystusa dotyczy nie tylko Kościoła jako „nadrzędnej całości”, lecz także każdej poszczególnej osoby w Kościele.
Kościół składa się z osób; jest w pełni sobą, gdy bogactwo
zbawczego Daru jest rozdawane, dzielone i udostępniane w ramach odniesień osobowych, posiadających formę miłości. Jest
to miłość, która została zaszczepiona przez Ducha Świętego
w sercach wierzących po to, aby była treścią życia Kościoła
w ramach konkretnych relacji, misji i posług, składających się
na budowanie Kościoła22.
Dlatego Chrystus nakazał miłować się wzajemnie tak jak
On sam umiłował Kościół (por.J 15,12). Konkretne zastosowanie tego przykazania do małżonków znajdujemy w liście
św. Pawła do Efezjan (Ef 5, 21-33). Miłość chrześcijańska
obowiązująca Kościół, jest tą samą miłością (uczestnictwem
w tej samej miłości), którą Bóg umiłował świat (J 3,16) w Jezusie Chrystusie. Nie można miłować Boga nie miłując tych,
których On miłuje i to tak, jak On. Przymiotów Boga nie da się
oddzielić od Niego samego, dlatego miłość Boża nie da się oddzielić od samego Boga. Stąd, gdy Jego samego mamy w sobie, mamy też i Jego miłość. Przekazujemy innym tę prawdziwą miłość wtedy, gdy przekazujemy im samego Boga.
22

por. K.Wojtyła, U podstaw odnowy, Kraków 1972, s. 54-55.
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Otrzymujemy Boży dar przez dojrzalszą od nas osobę. Jest to
uczestnictwo w pośrednictwie Chrystusa. Niezależnie od tego
kim jest pośrednik – Duch Święty jest przekazywany, Chrystus
przekazuje, Bóg Ojciec udziela swego własnego daru życia
i miłości. Miłość Boża w Kościele, jako dar w Bogu nam
udzielony, musi być uznana za przejętą od Niego i wtedy stajemy się źródłem dla innych. Odpowiedzią na miłość Boga do
nas może być miłość, która rozlewa dalej miłość samego Boga.
W Kościele odpowiedź ta odzwierciedla miłość Trójcy Świętej
– Boga Ojca, ponieważ przez Jego Syna „rozlana została
w sercach naszych za sprawą Ducha Świętego, który został
nam dany” (Rz 5,5).
Nie możemy w pełni zwrócić się ku braciom, jeśli najpierw
w wierze Chrystusa nie zwróciliśmy się ku Bogu i jednocześnie rzeczywiście nie otwarliśmy się na „agape” Boga, jeśli nie
zwróciliśmy się ku naszym braciom. Komunia z Bogiem Trójcą jest więc przeżywana w relacjach międzyludzkich. Szczególnym sprawcą tej formy zjednoczenia w Kościele jest Duch
Święty. W Piśmie Świętym mamy liczne teksty ukazujące rolę
Ducha Świętego w tworzeniu wspólnoty.
Budowanie się Kościoła według prawdy komunii
Jedność a wielość kręgów komunii Kościoła

Kościół nie jest „czysto duchową” wspólnotą, lecz jest złożoną strukturą bosko – ludzką, w której wszystkie elementy
muszą być należycie uporządkowane, tak aby wszystko, czym
jest i czym żyje Kościół, przyczyniało się do jego budowania
w jedności, w komunii. W Kościele istnieje wiele wspólnot,
ale wszystkie zawierają się w wielkiej wspólnocie Kościoła –
w diecezjach (Kościół lokalny) i parafiach. Kościół musi być
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rozpatrywany w wymiarze uniwersalnym i partykularnym.
Wymiar partykularny Kościoła aktualizuje się we wspólnocie
diecezjalnej, podzielonej na szczególnie ważne mniejsze
wspólnoty – parafie23. „Komunia z Kościołem Powszechnym
zabezpiecza i rozwija spoistość i odrębność Kościołów
partykularnych”24. W parafii wykonywane są podstawowe
funkcje: udzielanie chrztu, namaszczenie chorych, sprawowanie Eucharystii i inne, pozwalające na pełne włączenie się
wiernych do jedności całego Kościoła. Jest ona „elementem
łączącym inne istniejące w niej społeczności o rozmaitym charakterze i działaniu, począwszy od rodziny”25. Gdyby zwrócić
uwagę na termin „ekklesia”, zauważymy, że Kościół Powszechny nie jest sumą Kościołów lokalnych. „Analiza Nowego Testamentu dowodzi, że słowo „ekklesia” obejmuje cały
Lud Boży, a zarazem jego konkretyzację w poszczególnych
miejscach. Każda, nawet najmniejsza społeczność chrześcijańska reprezentuje cały Kościół. Nawet chrześcijan, zbierających się w poszczególnych domach, św. Paweł nazywa
Kościołem”26.
We wszystkich wspólnotach możemy wyodrębnić dwa zasadnicze pierwiastki: widzialny, ludzki i duchowy, wewnętrzny, boski. Pierwiastek duchowy kształtuje i przenika każdą
z tych rzeczywistości. Augustyn kard. Bea pisze o duchowej
więzi łączącej apostołów z Chrystusem: „Ich współżycie nie
było tylko przyjacielskim życiem wspólnym. Ojciec dał Mu
por. Kodeks Prawa Kanonicznego, red. K. Dynarski, Warszawa
1984, Kanon 515 p.1.
24
FC 70.
25
M. Żurowski, Communio ecclesiarum, w: Człowiek we wspólnocie
Kościoła (red.L.Balter), Warszawa 1979 s. 54.
26
H.Bogacki, Misterium Kościoła pielgrzymującego, w: Kościół
w świetle soboru, Poznań 1968, s. 60–61.
23
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ich, dlatego winni być jedno, jak On i Ojciec, jedno z Ojcem
przez Niego. Ta mistyczna więź łączy ich, nawet jeśli są rozproszeni po świecie. Ta więź łączy także wszystkich, którzy
przez nich uwierzyli”27. Realizowanie rzeczywistości człowieka odrodzonego w Chrystusie, związanego z Nim i jednocześnie z innymi, tworzącymi komunię Kościoła, rozwiązuje
sprzeczności między jednością a wielością wspólnot w Kościele – wspólnocie wspólnot. Małżeństwo i rodzina osiąga
w pełni swoją prawdę, gdy jest wspólnotą, a nie pluralizmem
jednostek pośród wielu przenikających się wspólnot – kręgów
communio w wielkiej communio Kościoła. Wymienione zostały kręgi mające różne formy, ale o ich autentyczności świadczy łączność w wymiarze Boskim i Bosko – ludzkim.
Fundamentem wszelkich wspólnot międzyludzkich rozumianych jako communio, jest cel tkwiący ponad historycznym
i doczesnym życiem wspólnoty. Celem tym jest zjednoczenie
z Bogiem. Każda prawdziwa communio odpowiadająca ontycznie naturze ludzkiej jest tworzona przez Boga. Elementami
konstytutywnymi wspólnoty chrześcijańskiej są: praźródło –
Jezus Chrystus – wspólnota takiego samego pochodzenia,
główny cel – przyszłe zjednoczenie z Bogiem – wspólnota
tych samych celów, wiara, chrzest, Euchrystia – wspólnota
tych samych środków, którymi posługują się jej członkowie.
„Poszczególne Kościoły lokalne są związane ze sobą nie tylko
zewnętrznymi więzami organizacyjnymi, lecz przede wszystkim spójnią wewnętrzną: wiąże je łaska Ojca, zespala Chrystus
jako Głowa całego Ciała Kościoła, łączy ten sam Duch Święty
rozdzielający swe łaski. Ta sama wiara i sakramenty są wspól-

27

A.Bea, Ut unum sint, Kraków 1973, s. 61.
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nym dobrem wszystkich kościołów (...) ponieważ istnieje
tylko jeden Kościół Chrystusowy, lecz na różnych miejscach”28.
Rola sakramentów w budowaniu komunii eklezjalnej

Każdy sakrament na swój sposób buduje Kościół i umacnia
jego wewnętrzną więź. Już sama struktura aktów sakramentalnych, ukazana w nauce Soboru Watykańskiego II, odsłania
osobowo – komunijny charakter wydarzenia liturgicznego
(dialog, spotkanie, sprawowanie sakramentów we wspólnocie
parafialnej itd.)29. Przede wszystkim istota łaski sakramentalnej zawiera i wyraża głębsze wejście w misterium Kościoła
i przeżycie komunii z Chrystusem – Pośrednikiem Nowego
Przymierza.
Chrzest jest pierwszym, fundamentalnym aktem jednoczenia wiernych z Chrystusem i podstawą jedności całego Kościoła. „Rzeczywiście chrzest tworzy nową rodzinę, która nie
jest już złączona rodziną ziemską (...) dlatego muszę widzieć
w człowieku dziecko Boże, a w każdym razie członka Mistycznego Ciała Chrystusa i traktować go jako takiego”30. Poprzez chrzest mężczyzna i kobieta zostają definitywnie włączeni w nowe i wieczne przymierze, w przymierze oblubieńcze
Chrystusa z Kościołem”31. Tak więc poprzez chrzest człowiek
odradza się jako syn Boży32. Staje się uczestnikiem natury Bożej, włączony do wspólnoty – communio Kościoła33.

H. Bogacki, dz.cyt., s. 61.
por. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 23.
30
A.Bea, dz. cyt., s. 303.
31
FC 13.
32
por. KK 11.
33
por. KK 9.
28
29
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Bierzmowanie razem z chrztem wciela i upodabnia do
Chrystusa. Chrzest i bierzmowanie to dwie nierozerwalne fazy
jednego procesu inicjacji. Bierzmowanie odkrywa w konsekwencji nowe wymiary dynamiki łaski chrztu34. Skutkiem sakramentu pokuty jest pojednanie grzesznika z Bogiem, co następuje przez odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie
św. Sam Kościół jest wielkim sakramentem pojednania,
o czym pisze Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et
paenitentia”35. Liturgia jest wykonywaniem kapłańskiego
urzędu Chrystusa. Chrystus w liturgii wykonuje stale dla nas
swój urząd kapłański przez swego Ducha36.
Przez chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i kapłaństwo
Duch Święty konsekruje ludzkość, aby stała się jednym Ciałem Chrystusa. Przez sakrament małżeństwa zostaje objawiony nowy sens jedności osobowej, której źródłem jest jedność
osób w Trójcy Świętej. Tak więc miłość małżeńska wywyższona i włączona w miłość oblubieńczą Chrystusa, jest wcieleniem miłości objawionej na krzyżu. „Podobnie jak każdy
z siedmiu sakramentów, również małżeństwo we właściwy sobie sposób jest rzeczywistym znakiem dzieła Odkupienia. Zaślubieni jako małżonkowie, uczestniczą w nim we dwoje, jako
para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem
małżeństwa nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza”37.
por. KK 11.
por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia,
Watykan 1984, s. 13.
36
Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis 5,7.12.
37
FC 13.
34
35

127

Elżbieta Marek

Prymat Eucharystii w budowaniu komunii Kościoła

Eklezjalna komunia osiąga swoją pełnie w sakramencie Eucharystii. Jest to sakrament oznaczający i sprawiający jedność
Ludu Bożego38. Jest to szczyt i ośrodek sakramentalnej komunii, źródło communio, które jest zarówno jednoczeniem z Bogiem w Chrystusie oraz wzajemnym zespoleniem swych
uczestników. „uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele
Pańskim, wznosimy się do wspólnoty (communio) z Nim i nawzajem ze sobą”39. „Bo wielu z nas jest jednym chlebem i jednym ciałem, wszyscy, którzy jednego Chleba uczestnikami jesteśmy” (1 Kor 10,17). Tak oto stajemy się członkami owego
Ciała, a „brani z osobna, jesteśmy członkami jedni drugich”
(Rz 12,5).
Eucharystia jest centrum, szczytem, źródłem wszystkich
pozostałych sakramentów40. Odgrywa ona wyjątkową rolę
w tworzeniu communio. Nie jest prawdą zdanie, że każdy
człowiek przyjmuje w Komunii Świętej „swojego” Jezusa
Chrystusa. To jeden Pan jednoczy nas tak, że w Nim stajemy
się wspólnotą. Okres Ojców Kościoła41 był okresem szczególnie uprzywilejowanym w tym znaczeniu, że Liturgia odgrywała wtedy rolę wyjątkową, a może właśnie taką, jaka powinna
odgrywać w życiu Kościoła. Była centrum życia gminy chrześcijańskiej, wokół niej skupiało się życie Kościoła i z niej rodził się Kościół. Eucharystia była pokarmem powszechnym
dla wszystkich wiernych, którzy uczestniczyli w Liturgii. Już
w II w. św. Ignacy Antiocheński podkreślał rolę Eucharystii
jako sakramentu jedności. Podobnie jest ona przyczyną jedpor. KK 11.
KK 6.
40
por. KL 59,61.
41
por. M. Starowieyski, Eucharystia pierwszych chrześcijan, w:
II Kongres Eucharystyczny w Polsce, Warszawa 1986, s. 73-87.
38
39
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ności wiernych. Myśl o Eucharystii jako sakramencie rodzącym Kościół, znalazła swój najpełniejszy wyraz u św. Augustyna. Eucharystia jest dla niego realnym symbolem całego
Chrystusa – Głowy i Ciała, jest sakramentem jedności i miłości. Eucharystia tworzy42, buduje i urzeczywistnia Kościół, kto
więc oddziela się od Kościoła, nie może sprawować Eucharystii. Eucharystia została ustanowiona nie dlatego, aby spożywać Chrystusa, ale po to, aby się z Nim zjednoczyć; nie tyle
my przyjmujemy Chrystusa, ile On nas przyjmuje43. Inaczej
można powiedzieć, że Eucharystia to cud Bożej miłości pragnącej zjednoczyć się z ludźmi. Jedność naturalna wynikała
z faktu, że cały rodzaj ludzki pochodzi od praojca Adama, jedność nadprzyrodzona ma swoje podłoże w jedności naturalnej,
ale w swej definitywnej prawdzie jest darem Chrystusa. Jedność poszczególnych ludzi z Bogiem, istniejąca w oparciu
o jedność rodzaju ludzkiego i wynikająca z sakramentu chrztu
świętego, staje się przez Eucharystię jeszcze bardziej realna.
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest
udziałem we Krwi Chrystusa? Ponieważ jeden jest Chleb,
przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego Chleba” (1 Kor 10,16 – 17). Sakrament
Eucharystii jest sakramentem komunii całego Kościoła. Z tego
sakramentu rodzi się wszelka jedność i ku niemu się kieruje
każda postać komunii osób urzeczywistniająca Kościół44. Dlatego w kolejnych artykułach warto zastanowić się nad podobieństwem rodziny do Kościoła i przenikaniem się misji rodziny i Kościoła.

42
43
44

por. tamże, s. 84.
por. tamże, s. 84.
M. Kasper, Kościół jako wspólnota, Communio 34, 1986, s. 31-34.
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SUMMARY
The Christian’s vocation both personal and community is
included in the mystery of the Church and in the fact of
participation of persons and communities in this Mystery. In
the light of the theology of the family there is a deep bond
between the community of the family and wordwide
community of believers - the Church. In the document’s of the
Church, and especially in the teaching of John Paul II appear
the term “communio”which determine the specific nature of
the family and also points to the Church, in the communion of
which the family participates. It is a key concept in explaining
the family’s vocation. This article explain the full meaning of
the term “communio”, both in the aspect in which it expresses
the essence of the family and in relation to the Church’s
mission in which family participates.
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Shaping the attitudes of catholic school pupils in light of
selected recomendations of the educational program of
the AFCS and guidelines of the CCS in Poland
1. Znaczenie szkolnictwa katolickiego i jego główne cele
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* Urodzony 18 stycznia 1962 r. we Wrocławiu. Kapłan Archidiecezji
Wrocławskiej (święcenia kapłańskie – 21.05.1988 r.). Doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna). Pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. UTW i dyrektor tych studiów przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Proboszcz Parafii
p.w. NMP Królowej Polski w Jelczu – Laskowicach. Adres: ul. Oławska
265. 55-220 Jelcz – Laskowice. Telefon: (71) 318-81-03 / 664083529.
Adres poczty elektronicznej: heszel@wp.pl
1
SPSK – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich; RSK – Rada
Szkół Katolickich.

131

Ks. Henryk Szeloch

ono sensu i człowiek zdaje się na przypadkowość. Tak też jest
z kształceniem i formacją w szkołach. Szkolnictwo katolickie
posiada ważne znaczenie w procesie kształcenia i formacji
mądrych i dobrych ludzi żłobiących ślady swego oddziaływania w konkretnym życiu człowieka i społeczeństwa2. Aby spełnić w całości swoją misję, szkoła katolicka powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, które przez całe
życie będą dla każdej jednostki filarami jej wiedzy: uczyć się,
aby wiedzieć, to znaczy aby zdobyć narzędzia rozumienia
Boga i człowieka oraz świata jako dzieła Boga; uczyć się, aby
działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko bez dominacji lecz z ewangeliczną miłością skorą do przebaczenia i miłości nieprzyjaciół; uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach
działalności ludzkiej; wreszcie, uczyć się, aby być – być
chrześcijaninem – katolikiem, człowiekiem mądrym i dobrym,
być świadkiem Chrystusowej obecności w świecie3.
Ten rodzaj uczenia się, który ma mieć na uwadze w większym stopniu opanowanie narzędzi wiedzy niż zdobycie encyklopedycznych i skodyfikowanych wiadomości, można traktować jednocześnie jako środek i jeden z celów życia ludzkiego.
Jako środek, ponieważ każda jednostka powinna uczyć się rozumieć otaczający świat, przynajmniej na tyle, na ile jest to
konieczne, aby żyć godnie, rozwijać swoje zdolności zawodowe i komunikować się. Jako jeden z ważnych celów, ponieważ
jego istotą jest radość, jaką daje rozumienie, poznawanie i odkrywanie. Wiedza jest jednak jedynie dobrem cząstkowym.
M. Seweryński, Przemówienie podczas inauguracji XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich w Częstochowie w dn. 25 listopada 2005 r.
3
Jan Paweł II, Kształtowanie dojrzałego człowieczeństwa, [w:] Tenże,
Musicie od siebie wymagać, Poznań 1984, s.145.
2
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Nie może dać pełnej radości i szczęścia. Dobrem najwyższym
jest Bóg – Jego poznanie i osiągnięcie w spotkaniu po tamtej
stronie będzie pełnią radości i szczęścia. W szkole katolickiej
uczeń powinien osiągnąć tę właśnie mądrość i to na całe swoje
życie. Z tego punktu widzenia jest sprawą zasadniczą, aby
każde dziecko, gdziekolwiek się znajduje mogło zapoznać się
w stosownej formie z naukowym podejściem i stać się na całe
życie przyjacielem wiedzy. Szkolnictwo katolickie zaś powinno wyposażyć wszystkich uczniów w narzędzia, pojęcia i sposoby odniesień, adekwatne do postępu wiedzy i paradygmatów epoki, pośród których odniesienie do Boga jest
fundamentalne4.
W związku z powyższym nauczycieli i wychowawców do
pracy w szkołach katolickich należy dobierać starannie
i w sposób szczególny, kierując się nie tylko ich kompetencją
zawodową, zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,
ale także walorami etycznymi i praktykowaniem przez nich
życia sakramentalnego. Wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia. Nauczyciel i wychowawca
w szkole katolickiej powinien zatem w sposób szczególny odznaczać się:
1. gruntownym wykształceniem i odpowiednimi kwalifikacjami;
2. wysokim poziomem moralności i etyki;
3. ludzką dojrzałością;
4. uporządkowanym życiem osobistym;
5. spójnością wewnętrzną między wiarą i życiem;
6. stałym wzrostem w wierze.
Należy też zapewnić i popierać stałe kształcenie pedagogów
przez odpowiednie duszpasterstwo. Powinno ono zmierzać
4

Tamże.
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do ich wzrostu w wierze, która widoczna w życiu staje się
ewangelicznym świadectwem5. Szkoła, rodzina i Kościół tworzą jakby jeden ścisły organizm wychowania chrześcijańskiego. Nauczyciel i wychowawca w szkole katolickiej winien inicjować właściwe kontakty z rodzicami uczniów, które są
konieczne, by wychowawczy wysiłek rodziny i szkoły był harmonijnie kierowany ku konkretnym działaniom.
Szkoła katolicka odwołuje się do chrześcijańskiej wizji
człowieka i świata. Jest miejscem integralnego wychowania,
ewangelizacji, nauczania, inkulturacji i wdrażania dialogu życia pomiędzy młodymi różnych religii i środowisk społecznych. Jej zadania i program zmierzają do zapewnienia syntezy
między kulturą i wiarą z jednej strony oraz wiarą i życiem
z drugiej. W tej perspektywie szkoła katolicka jest otwarta dla
wszystkich, którzy zaakceptują i podejmą przyjętą ofertę programową. Jednocześnie trzeba pamiętać o jej katolickiej tożsamości. Chodzi o to, aby szkoła ta formowała katolików świadomych swego powołania i miejsca, zarówno w Kościele, jak
i we współczesnym społeczeństwie. Szkoła katolicka od szkoły państwowej winna odróżniać się nie tylko poziomem organizacyjnym i metodologicznym, lecz także specyficznym
ukształtowaniem całości, które zarówno materiał nauczania,
jak i osobę ucznia stawia w szerszych ramach planu Bożego,
w odniesieniu do człowieka zrealizowanego i przedstawionego w Jezusie Chrystusie.
Oryginalność i tożsamość katolickiej szkoły, a także jej autentyczny dynamizm, zależy od przyjęcia i włączenia ewangeK. Skoczylas, Środowisko wychowawcze szkoły katolickiej, [w:]
Ateneum Kapłańskie 3(529), s. 451. Por. także: Rada Szkół Katolickich
w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, Szczecin – Warszawa
2002, s. 289.
5
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licznego światła w konkretne życie wspólnoty szkolnej
i wszystkich jej członków. Uczeń w szkole katolickiej nie tylko rozwija się intelektualnie zdobywając nową wiedzę, ale
również kształtuje całą swoją osobowość. Wychowanie i nauczanie powinno dotknąć każdej sfery rozwojowej ucznia (psychicznej, społecznej, fizycznej, kulturologicznej, duchowej).
Szkoła katolicka ma być miejscem integralnej formacji osoby
przy pomocy wypracowania i przyswojenia kultury ludzkiej
w jej różnych formach i wyrazach, miejscem kształcenia do
wolności i odpowiedzialności, do smaku piękna i do twórczości artystycznej, do otwarcia wobec innych. U podstaw takiej
wizji życia jest Jezus Chrystus i Jego orędzie zbawienia6.
Zdobywanie wiedzy zakłada w pierwszej kolejności naukę
uczenia się przez ćwiczenie uwagi, pamięci i myślenia. Od
dzieciństwa, zwłaszcza w społecznościach zdominowanych
przez telewizję, młody człowiek powinien uczyć się skupienia
uwagi na rzeczach i osobach. Ciąg mediaryzowanych informacji szybko następujących po sobie, szkodzi procesowi odkrywania, który implikuje trwanie i pogłębianie postrzegania. To
uczenie się uwagi może przybierać w szkole katolickiej różne
formy i może wykorzystywać liczne okazje, jakie stwarza życie (zabawa, chwila kontemplacji, modlitwa, zachwyt nad
przyrodą jako dziełem Boga, zwrócenie uwagi na smutnego
ucznia, na kogoś, kto jest głodny, podzielenie się przyniesioną
z domu kanapką, podróże, praktyczne zastosowanie nauki,
i tym podobne). Natomiast ćwiczenie pamięci jest niezbędnym
antidotum na zalew migawkowymi informacjami, jakie rozpowszechniają media. Błędem byłoby sądzić, że pamięć stała się
Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka
u progu trzeciego tysiąclecia, [w:] Rada Szkół Katolickich w Polsce, Szkoła
katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 362.
6
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obecnie bezużyteczna na skutek naszej niezwykłej zdolności
gromadzenia i przekazywania informacji. Owszem, trzeba dokonywać selekcji materiałów do wyuczenia się na pamięć, ale
też starannie kultywować asocjacyjną zdolność zapamiętywania, właściwą wyłącznie człowiekowi, której nie można zredukować do automatyzmu. Wszyscy specjaliści są zgodni co do
celowości ćwiczenia pamięci od najmłodszych lat i niestosowności eliminowania z praktyki szkolnej niektórych tradycyjnych ćwiczeń uchodzących za nudne i stresujące. Nauczyciele
i wychowawcy szkoły katolickiej nie powinni ulegać tak zwanym modnym prądom szkoły bezstresowej, bowiem całe nasze życie, od momentu urodzenia jest związane ze stresem.
Trzeba go minimalizować ale nie łudzić się, że zniknie z ludzkiego życia. Wreszcie, ćwiczenie myślenia, w które wprowadzają dziecko najpierw rodzice, a następnie nauczyciele i wychowawcy, powinno przebiegać od konkretu do abstrakcji
i vice versa. Trzeba więc łączyć, zarówno w kształceniu, jak
i badaniach, dwie metody, często przedstawiane jako antagonistyczne: metodę dedukcyjną i metodę indukcyjną. W zależności od nauczanej dyscypliny jedna z tych metod może być bardziej stosowna, jednak w większości przypadków operacje
myślowe wymagają łączenia obu.
Nauczyciele i wychowawcy szkoły katolickiej winni starać
się stworzyć w swoim środowisku atmosferę, w której uczeń
czuje się zaproszony do podjęcia zobowiązań wynikających
z chrztu. Sercem każdej działalności wychowawczej w szkole
katolickiej jest Jezus Chrystus, stanowiący wzór, według którego chrześcijanin powinien kształtować swe życie7. Wychowanie w wierze jest zadaniem obejmującym całe życie, jednak
w rozwoju chrześcijańskim są momenty wymagające szcze7
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gólnej uwagi (inicjacja chrześcijańska, wybór stanu, kryzysy
religijne, bolesne doświadczenia). W większości przypadają
one na okres nauki w szkole, na wiek młodzieńczy. Szczególnie ważna jest tu rola nauczycieli, którzy w takich chwilach
starają się towarzyszyć uczniowi w niełatwej wędrówce drogą
wiary. Nauczanie i wychowanie w wierze prowadzi do syntezy
wiary i życia, która ujawnia się w odważnym dawaniu świadectwa o Chrystusie. Wychowanie w szkole katolickiej prowadzi
do świadomego wyboru swego życiowego powołania, zarówno w sensie zawodu, jak i osobistej drogi życiowej. Szczególnie ważnym zadaniem jest odkrycie i wspieranie powołania do
służby Bożej. Szkoła dostarcza motywacji popierając klimat
wiary, wielkoduszności i służby. Dzięki temu pomaga młodym
ludziom wyzwalać się spod presji uwarunkowań, pod naciskiem których odpowiedź na wezwanie Chrystusa jawi się
jako naiwność lub rzecz niemożliwa8.
2. Szkolnictwo katolickie odpowiedzią na postulat nowej
ewangelizacji
Szkoła katolicka poprzez nauczanie i wychowanie oparte
na wartościach chrześcijańskich prowadzi ucznia do pełnego
zaangażowania w życie społeczne i polityczne kraju, tak by
poprzez swoją pracę przyczyniał się do dobra wszystkich. Być
wykształconym znaczy być bardziej przygotowanym do życia:
mieć większą zdolność oceny, czym jest życie, co ono ma do
zaoferowania i co człowiek może ofiarować rodzinie ludzkiej.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Szkoła katolicka, [w:] Rada
Szkół Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła,
dz. cyt., s. 280–281.
8
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Chrześcijanin świadectwem życia zgodnym z Ewangelią buduje społeczność, która opiera się na wartościach najwyższych
i uniwersalnych. Szkoła katolicka oferując swój program wychowawczy ludziom naszych czasów spełnia ważne zadanie
kościelne: kształtowanie chrześcijan odpowiedzialnych za rozwój i misję Kościoła w świecie poprzez zaangażowanie w życie
i sprawy Kościoła9. Absolwenci szkół katolickich powinni tworzyć grupy animatorów wszelkich ruchów religijnych w swoich
środowiskach. Powinni być zaczynem dobra w świecie.
Szkoła ze swej natury jest instytucją pomocniczą i dopełniającą działalność rodziny i Kościoła. Program wychowawczy szkoły katolickiej powinien rozwijać się na podstawie
koncepcji zaproponowanej przez Sobór Watykański II. Fundamentem takiego programu wychowawczego jest sam Jezus
Chrystus: On objawia nowy sens istnienia i przemienia to istnienie czyniąc człowieka zdolnym żyć po Bożemu , czyli myśleć, chcieć i działać według Ewangelii. Wychowawcy i nauczyciele szkoły katolickiej to osoby, które pomagającą
uczniowi rozwijać siebie jako nowe stworzenie, którym uczeń
stał się przez chrzest święty10.
Program wychowawczy szkoły katolickiej cechuje przede
wszystkim:
• wierność ewangelii głoszonej przez Kościół;
• dyscyplina w badaniach nad kulturą i ustalenie odpowiedniej bazy krytycznej w odniesieniu do słusznej autonomii praw i metod badawczych poszczególnych dyscyplin, służących całościowej formacji osoby;
Por.: M. Nowak, Program wychowawczy szkoły katolickiej i jego
konstruowanie, [w:] Ateneum Kapłańskie 3(592), s. 428–429.
10
Jan Paweł II, Nauczyciel chrześcijański wychowawcą sumień młodzieży, [w:] Rada Szkół Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s.190.
9
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• stopniowanie i dostosowywanie propozycji wychowawczych do różnych sytuacji poszczególnych osób i całych
rodzin;
• współodpowiedzialność eklezjalna.
Praca intelektualna wzbogacona o wymiar religijny prowadzi do zainteresowania solidnym wykonywaniem obowiązków
w szkole, umacnia też chrześcijańską formację osobowości.
Program wychowawczy powinien być tak skonstruowany, aby
uczeń przy pomocy nauczyciela i wychowawcy mógł rozwijać
w sobie autentyczne wartości ludzkie: świadomość własnej
godności, poczucie odpowiedzialności, ducha solidarności,
oddanie dla wspólnego dobra, poczucie sprawiedliwości,
uczciwość i prawość. Wszystkie te cechy opierają się na wartościach ewangelicznych wyrażonych w przykazaniach miłości Boga i bliźniego11. Absolwent szkoły katolickiej wchodzący w XXI wiek, musi zrozumieć, że proces uczenia się nigdy
się nie zakończy i może go wzbogacić każde doświadczenie.
W tym znaczeniu proces uczenia łączy się coraz częściej z pracą, w miarę jak traci ona swój rutynowy charakter. Pierwszą
edukację w szkole katolickiej można uznać za udaną, jeśli da
ona impuls i podstawy umożliwiające kontynuowanie nauki
przez całe życie, w pracy, lecz również poza pracą.
3. Szczególna odpowiedzialność pedagogów
Główna odpowiedzialność za tworzenie autentycznie chrześcijańskiego środowiska wychowawczego w szkole spoczywa
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, [w:] Rada Szkół Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 354.
11
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na wychowawcach i nauczycielach – tak na konkretnych oso
bach, jak i na całej wspólnocie. To oni tak naprawdę stanowią
program wychowawczy szkoły, a ich świadectwo jest konkretnym przykładem dla większości uczniów odnośnie realizacji
powołania. Nauczyciele, a nade wszystko wychowawcy klas,
powinni być przedmiotem szczególnej duszpasterskiej troski
prefekta szkoły i samej szkoły. Szkoła powinna troszczyć się
o rozwój intelektualny i duchowy swoich nauczycieli. Praca
nauczycielska może zaofiarować nauczycielowi chrześcijańskiemu doskonałą drogę dla wprowadzenia ucznia w dziedzinę
wiary. Niewątpliwie, nauczanie może przedstawiać wiele sposobności, aby wznieść umysł ucznia do widzenia wiary, i tych
okazji nie trzeba pomijać, lecz daleko poza tymi sposobami
nauczyciel i wychowawca chrześcijański powinien poszukiwać możliwości głębszych, istotniejszych dla rozkwitu
osobowości chrześcijańskiej.
Wychowawcy powinno przede wszystkim zależeć na uczniu, na jego autentycznym dobru, na jego zbawieniu. Prymat
osoby nad działaniem jest fundamentem pracy wychowawczej, a troska o świętość wychowanka – najważniejszym zadaniem wychowawcy12. Wychowawca powinien uszanować niepowtarzalność i oryginalność wychowanków, powołaniem
wychowawcy jest wsłuchiwanie się w tajemnicę, którą nosi
w sobie każdy wychowanek. Słuchanie to coś o wiele więcej
niż technika. To wcielenie miłosiernej miłości Boga, która nie
sądzi, lecz kocha człowieka takim, jakim jest.
Nauczyciel i wychowawca szkoły katolickiej powinien zabiegać o indywidualny kontakt z wychowankami. Wychowanie
w swej istocie zmierza do ukształtowania w człowieku dojrzałego sumienia, które pozwoli mu żyć w prawdzie z sobą sa12

Program wychowawczy SPSK, Częstochowa 2003, s. 41.

140

Kształtowanie postaw wychowanka szkoły katolickiej...

mym, Bogiem i innymi ludźmi. Dlatego ważną rzeczą jest troska o obecność w życiu wychowanków czynników
kształtujących sumienie, takich jak: rekolekcje, nauczanie religii, lekcje wychowawcze, spotkania formacyjne, poznawanie
bohaterów narodowych i pozytywnych bohaterów literackich,
spotkania z ludźmi sumienia. W formacji sumienia najwięcej
dokonuje się jednak poprzez kontakt indywidualny. Dla wychowawców świeckich przybiera on formę rozmowy, a dla kapłanów może on mieć jeszcze formę spowiedzi lub kierownictwa. Indywidualizować i personifikować wychowanie oraz
stawiać wymagania przystające do konkretnej sytuacji wychowanka to zadanie i rola nauczyciela i wychowawcy szkoły katolickiej. Podmiotem wychowania nie jest klasa, lecz uczeń, nie
zbiorowość, lecz osoba. Dlatego praca z klasą, choćby najlep
sza, nigdy nie zastąpi indywidualnej pracy z uczniem. Indywidualny kontakt z wychowankiem jest najwłaściwszym
i najskuteczniejszym środkiem wychowawczym13. Jeżeli kontakt z wychowawcą nie będzie stresujący, nie będzie rodził
lęku, lecz dawał poczucie bezpieczeństwa, to wyzwoli on
wcześniej czy później atmosferę szczerości, zaufania i narastającego otwarcia. Nieufność wychowanka wobec wychowawcy
jest dużym złem. Nieufność powoduje głęboki oddźwięk psychologiczny. Człowiek, który nie ufa, wchodzi w stan za
grożenia. Osobę, której nie ufa, traktuje jako wroga, źródło potencjalnego zagrożenia. Odczuwa wobec niej lęk. W takiej
sytuacji każde działanie wychowawcy odczytywane będzie
przez wychowanka jako przejaw agresji, a to przekreśla możliwość wychowywania. Zaufanie ucznia do nauczyciela nie rodzi
się w jednym momencie. Jest to zawsze proces, droga, na której
uczeń wielokrotnie wystawi nauczyciela na próbę, czasami
13

Tamże, s. 59.
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bolesną, by w końcu przekonać samego siebie – on naprawdę
jest po mojej stronie, jemu na mnie zależy, jemu chodzi o mnie.
Przyjęcie ucznia takim, jakim jest, i jego całkowita i ciągle ponawiana akceptacja powinna być odpowiedzią nauczyciela
i wychowawcy na jego wątpliwości. Najgłębszą i najkrótszą
drogą do zbudowania zaufania i dotarcia do wychowanka jest
dotarcie do obecnego w nim Jezusa i zjednoczenie się z Nim.
Proces jednoczenia się wychowawcy z Jezusem obecnym
w wychowankach objawia najgłębszą tajemnicę wychowania.
Nadmierna uległość żądaniom wychowanków wcale im nie
służy, podobnie jak nie służy im zbytnia surowość wychowaw
cy. W pracy wychowawczej potrzebna jest synteza łagodności
i stanowczości14. W rozmowie z uczniem nauczyciel powinien
starać się omawiany problem przedstawić w świetle wiary,
czyli poszukać jego głębszego, nadprzyrodzonego sensu. Odkryć przed uczniem obecnego w tym wydarzeniu Boga i wynikające z tej obecności wezwania.
Rolę wychowawcy szkoły katolickiej można porównać do
roli położnej przy porodzie. To nie położna daje życie. Ona
usiłuje ułatwić poród. Jest do pomocy rodzącej kobiecie. Podobnie czyni wychowawca. Choć sam życia przekazać nie
może, może stworzyć klimat, atmosferę, warunki, środowisko,
które pomoże narodzić się nowemu życiu. Przyspieszenie narodzin nowego człowieka jest zawsze błędem. Wychowawca,
pragnący przedwcześnie wydobyć prawdziwe życie albo stawiający wychowankowi wymagania, które go przerastają, zawsze hamuje jego rozwój.
Długomyślność wychowawcy pozwala mu spokojnie patrzeć na wydarzenia i oczekiwać dobra w dalekiej perspektywie, myśleć w sposób pozytywny o tym, co będzie kiedyś, nie
14

Tamże, s. 61.
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tracić nadziei w sytuacji porażki. Bez umiejętności długiego
wyczekiwania na skutki podejmowanych starań, wycho
wawca, widząc, że jego praca nie przynosi pożądanych rezultatów, może ulec pokusie zwątpienia i rezygnacji15.
Mądry wychowawca i nauczyciel szkoły katolickiej wie, że
nie może przychodzić do ucznia sam. Chce przynosić mu
Boga. Rezygnuje zatem z własnej aktywności, a poddaje się
bezpośredniemu działaniu Boga. Pozwala na wejście Boga we
własne działanie w takim stopniu, że staje się ono działaniem
samego Boga. Osoby odpowiedzialne za życie wiarą innych
powinny dążyć do tego, by to ostatecznie Jezus przez nich wychowywał, bo tylko On potrafi z doskonałą – Boską cierpliwością prowadzić ludzi drogami uświęcenia, mimo ich ciągłych upadków i niewierności16. W wychowaniu w szkołach
katolickich nigdy nie chodzi o cześć dla wychowawcy. Chodzi
wyłącznie o wzrastanie w dobru wychowanków. Dlatego nauczyciel i wychowawca świadom subtelnych dróg, jakich
może poszukać jego własny egoizm, powinien nieustannie
w postawie skruszonego celnika powierzać miłosierdziu Bożemu siebie i swoich wychowanków.
Streszczenie artykułu w j. polskim
Szkolnictwo katolickie posiada ważne znaczenie w procesie kształcenia i formacji młodego pokolenia. Główna odpowiedzialność za realizowanie tego zadania w każdej katolickiej szkole spoczywa – zgodnie z programem wychowawczym
Tamże, s. 78 - 79.
Zeszyty Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Ku nowej ewangelizacji),
Bóg oparciem w świecie ludzkiego zagubienia, Warszawa 1999, s. 23.
15
16
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SPSK i wytycznymi RSK w Polsce na wychowawcach – tak
na konkretnych osobach, jak i na całej pedagogicznej wspólnocie. Ich świadectwo jest konkretnym przykładem dla większości uczniów odnośnie realizacji powołania. Wychowawcy
powinno przede wszystkim zależeć na uczniu, na jego auten
tycznym dobru, na jego zbawieniu. Prymat osoby nad działaniem jest fundamentem pracy wychowawczej, a troska o świętość wychowanka - najważniejszym zadaniem wychowawcy,
który powinien uszanować niepowtarzalność i oryginalność
wychowanków. Powołaniem wychowawcy jest wsłuchiwanie
się w tajemnicę, którą nosi w sobie każdy wychowanek. Słu
chanie to coś o wiele więcej niż technika. Nauczyciel i wychowawca szkoły katolickiej powinien zabiegać o indywidualny
kontakt z wychowankami. Wychowanie w swej istocie zmierza do ukształtowania w człowieku dojrzałego sumienia, które
pozwoli mu żyć w prawdzie z sobą samym, Bogiem i innymi
ludźmi. Dlatego ważną rzeczą jest troska o obecność w życiu
wychowanków czynników kształtujących sumienie, takich
jak: rekolekcje, nauczanie religii, lekcje wychowawcze,
spotkania formacyjne, poznawanie bohaterów narodowych
i pozytywnych bohaterów literackich, spotkania z ludźmi sumienia. W formacji sumienia najwięcej dokonuje się jednak
poprzez kontakt indywidualny. Dla wychowawców świeckich
przybiera on formę rozmowy, a dla kapłanów może on mieć
jeszcze formę spowiedzi lub kierownictwa. Indywidualizować
i personifikować wychowanie oraz stawiać wymagania przy
stające do konkretnej sytuacji wychowanka to zadanie i rola
wychowawcy szkoły katolickiej.
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SUMMARY
Catholic schools are important in the process of shaping
and forming young generations. The main responsibility for
accomplishing this task in every Catholic school, according to
the AFCS program and CCS guidelines in Poland, rests on the
educators, both every person in particular as well as the whole
pedagogical body. Their testament is a concrete example to
most pupils regarding following their calling. Educators
should, most of all, care for the pupil, on his authentic good,
salvation. The primacy of the person above acting is the basic
of educational work, and caring for the pupil’s sainthood – the
most important task of the educator, who should respect the
pupil’s uniqueness and originality. The calling of the educator
is to listen to the mystery, that the pupil has inside. Listening is
more than just a technique. Teachers and educators should
strive for individual contact with their pupils. Educating in
itself drives toward shaping a mature consciousness in man,
which allows him to truly be with himself, God and other
people. That is why it is important to care for the presence in
the pupils’ lives of factors that shape consciousness, such as:
retreats, teaching religion, educational lessons, meeting
national heroes and positive literary characters and people of
conscience. In the formation of conscience there is individual
contact. For secular educators it takes on the form of
conversation, while for priests it can also be confession or
counsel. The Catholic school teachers and educators’ roles are
to individualize and make requirements appropriate to the
pupil’s specific situation.
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Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II –
– inspiracje dla duszpasterstwa
Children in John Paul II’s teachings – inspirations
for priesthood
Jan Paweł II w przesłaniu do Konferencji Episkopatu Polski
w 1997 roku przypomniał biskupom, że do współczesnych
dzieci i młodzieży należy przyjść z tą samą Ewangelią, ale
głoszoną w sposób nowy i bardziej dostosowany do dzisiejszej
mentalności i warunków. To zadanie jest ciągle aktualne i wymaga wysiłku ukierunkowanego na tworzenie nowych metod
dialogu z dziećmi i odnajdowanie właściwych sposobów dotarcia do nich1. Ponadto ojciec święty pierwszy raz w historii
* Jolanta Kurosz – doktor nauki teologicznych, położna, nauczyciel religii w poznańskich szkołach, w latach 2002-2008 asystent, od 2008 adiunkt
w Zakładzie Teologii Pastoralnej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza
w Poznaniu, od 2002 r. sekretarz Zakładu Teologii Pastoralnej, pełnomocnik dziekana Wydziału Teologicznego ds. praktyk zawodowych, badania
naukowe koncentrują się na problematyce dotyczącej duszpasterstwa dzieci
i młodzieży oraz kształcenia pastoralnego studentów na uniwersyteckich
wydziałach teologicznych.
1
Por. Jan Paweł II, Odpowiedzialność pasterzy za Kościół. Orędzie Papieża do Konferencji Episkopatu Polski. 8 czerwca 1997 r., L’Osservarore
Romano. Wydanie polskie 7(1997), s. 60 [dalej cyt. OsRomPol].
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Kościoła wystosował oficjalny list do dzieci z okazji Roku Rodziny. Niestety, w wielu miejscach w Polsce jego słowa nie
dotarły do polskich adresatów. Do tej pory treść wspomnianego listu pozostaje nieznana, nie tylko wśród najmłodszych, ale
też wśród wielu osób, które wychowują dzieci, tj. rodziców,
wychowawców, a nawet duszpasterzy.
W polskich publikacjach znajdziemy szereg pozycji związanych z tematyką dotyczącą dziecka, w których dużo uwagi
poświęca się katechezie, szkolnemu nauczaniu religii, zagadnieniom wychowawczym oraz tematyce rodzinnej. Niewiele
jednak jest artykułów na temat duszpasterstwa dzieci2. Można
pokusić się o stwierdzenie, że jest to zjawisko poniekąd naturalne, przecież Pan Jezus nauczał dorosłych, dzieci zaś błogosławił3. Uwzględniając jednak przemiany, jakie dokonały się
na przestrzeni dwudziestu wieków, zwłaszcza pojawiające się
zagrożenia utrudniające religijne wychowanie dzieci, powinnyśmy nie tylko wsłuchiwać się w treść nauczania papieskiego, ale przede wszystkim uwzględniać je w praktyce duszpasterskiej.
Najważniejsze prace i publikacje dotyczące duszpasterstwa dzieci,
które ukazały się w języku polskim po 1945 r.: F. Blachnicki, Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych. Studium pedagogiczno-pastoralne (praca licencjacka), Lublin 1963 (mpsArchiw.KUL);
F. Coudreau, Dziecko wobec problemu wiary, Londyn 1967; R. Rak, Duszpasterstwo dzieci, w: Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa–Poznań 1984, s. 143-154; M. Ostrowski, Ruch Światło-Życie w Polsce.
Rozwój ruchu, cele, trudności i osiągnięcia w nurcie odnowy Kościoła (rozprawa doktorska), Kraków 1988 (mpsArchiw.PAT Kraków); R. Bieleń,
Kościół katolicki w Polsce w służbie dzieciom, w: W służbie dziecku. Stulecie dziecka – blaski i cienie. red. J. Wilk, Lublin 2003, t. 1, s. 119-136;
J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci
i młodzieży. Wyzwania i szanse, Poznań 2008, ss. 481.
3
Por. Łk 9, 47-48. 18,15; Mk 10, 13-16.
2
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Nie sposób w jednym artykule dokonać pełnej syntezy
wszystkich wypowiedzi i dokumentów Jana Pawła II, w których porusza on kwestie dotyczące dzieci, zwraca się do nich
lub mówi o dziecięctwie Bożym4, dlatego z bogactwa papieskiego nauczania wybrano słowa skierowane bezpośrednio do
dzieci. Stanowią one podstawę do refleksji, której celem jest
nie tylko przybliżenie nauczania Jana Pawła II, ale też próba
wskazania, jak te treści można uwzględnić w działalności
duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Niniejsze opracowanie nie
wyczerpuje całości podjętej tematyki. Nie mniej jednak przeprowadzona nauczania papieskiego pozwala na dokonanie
syntezy i sformułowanie wniosków, które mogą być przydatne
w duszpasterskiej posłudze. W pracy uwzględniono nauczanie
Jana Pawła II, które ukazało się w języku polskim.
W artykule zostanie przedstawiona rola i znaczenie dzieci
w Kościele według Jana Pawła II, nauczanie papieskie skierowane bezpośrednio do nich, na koniec inspiracje dla duszpasterstwa.
Jana Pawła II nauczanie o dzieciach w Kościele
Jan Paweł II w swoim nauczaniu wiele razy wskazywał na
pozycję i znaczenie dzieci we wspólnocie Kościoła. Przekazywał te prawdy, nie tylko świadectwem swojego życia, ale również w słowach skierowanych do dorosłych i najmłodszych.
W pierwszym wydaniu Nauczania Kościoła Katolickiego na płycie
CD-ROM wyraz dziecko pojawia się ponad 1980 razy w nauczaniu Jana
Pawła II (do 2003 r.), w tym: 135 razy w encyklikach, 248 w adhortacjach,
861 w listach i orędziach, 282 katechezach, 423 w słowach skierowanych
do Polaków oraz 32 w innych dokumentach. Por. Nauczanie Kościoła Katolickiego. Wersja 1.0. CD_ROM, Kraków 2003.
4
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Powinniśmy mówić o nich z wielką serdecznością. Są uśmiechem nieba powierzonym ziemi. Są prawdziwymi klejnotami
rodziny i społeczeństwa. Są radością Kościoła5. Członkowie
Kościoła powinni naśladować miłość i szacunek Jezusa wobec
najmłodszych, bo obecność dzieci w eklezjalnej wspólnocie
pomaga im lepiej zrozumieć, że życie chrześcijańskie jest bezinteresownym darem Boga6, a misyjna płodność Kościoła
czerpie życie z właśnie z tego daru. Dziecko jest źródłem nadziei, gdyż przypomina o zamierzonej przez Boga dla wszystkich ludzi niewinności, którą wierni po grzechu pierworodnym
stale muszą odzyskiwać. Dzięki najmłodszym pozostali członkowie Kościoła spoglądają z nadzieją w przyszłość. To w dzieciach swoje perspektywy widzi nie tylko Kościół, ale także narody7. Ojciec święty przypominał, że każde dziecko jest
pięknem ludzkiego bytowania, a dorośli powinni być wciąż
wpatrzeni w to piękno, gdyż najmłodsi są im potrzebni jako
przewodnicy do nieba. W szczególny sposób dzieci chore są
wielkim skarbem Kościoła8.
Niewinność dzieci pozwala dorosłym ciągle na nowo odkrywać prostotę świętości. Dziewczynki i chłopcy żyją
w świętości odpowiadającej ich wiekowi, która przyczynia się
Tenże, Dzieci w sercu Kościoła. Audiencja generalna 7 sierpnia
1994 r., OsRomPol 11(1994), s. 35-36.
6
Por. tenże, Adchortacja Christifideles laici, 47.
7
Por. tenże, Dziecko jest źródłem nadziei. Niedziela, 22 lipca 1979 r.,
Anioł Pański, w: tenże, Nauczanie papieskie. 1979 (lipiec-grudzień), red.
E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1992, t. 2, cz. 2, s. 37; W. Przygoda, Praca
charytatywna w kręgu rodziny w świetle nauczania Kościoła Powszechnego,
Presprektiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2(2003), s. 134.
8
Por. Jan Paweł II, Trzy wymiary piękna. Wizyta w szpitalu pediatrycznym w Olsztynie, 6 czerwca 1991 r., OsRomPol nr specjalny z dn.
1-9 czerwca (1991), s. 61-64.
5
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do budowania eklezjalnej wspólnoty9. Niewinność i łaska, które są obecne w życiu dzieci, oraz zadawane im niesprawiedliwie cierpienia, stają się – wedle słów papieża – źródłem duchowego ubogacania dla nich i dla całego Kościoła. Powołując
się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, papież przypomina
wiernym, że dzieci jako żywi członkowie rodziny przyczyniają się na swój sposób do jej uświęcenia10. Jan Paweł II przypisuje duże znaczenie dzieciom w dziele misyjnym Kościoła,
popierając Papieskie Dzieło Dzięcięctwa Misyjnego, którego
celem jest szerzenie ducha misyjnego wśród najmłodszych11.
Dzieci są dla dorosłych przykładem nawrócenia i dążenia do
świętości, tę prawdę przypomniał Jan Paweł II podczas beatyfikacji Franciszka i Hiacynty w Fatimie w 2000 roku12.
Dzieciństwo nie jest jakimś okresem życia ludzkiego, od
którego można się sztucznie odizolować. To na ty, etapie rozgrywa się los całego życia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jan
Paweł II przypominał, że dusza dziecka jest wystawiona na
każdy bodziec, który pobudza jego zdolność wyobrażania,
fantazji, czułości, instynkt. Wrażenia w tym okresie życia wnikają bardzo głęboko w psychologię człowieka i warunkują,
często w sposób trwały, późniejsze odnoszenie się do siebie,
Por. tenże, Dzieci w sercu…, s. 36.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, 48.
11
Jan Paweł II, Dzieci stawiają pytania światu ludzi dorosłych. Piątek,
20 kwietnia 1979 r., Orędzie na Międzynarodowy Rok Dziecka, w: tenże,
Nauczanie papieskie. 1979 (styczeń-czerwiec), red. E. Weron, A. Jaroch,
Poznań 1990, t. 2, cz. 1, s. 391; tenże, Orędzie Jana Pawła II na Światowy
dzień Misji. Watykan, 7 czerwca 1981 r., OsRomPol 8(1981), s. 17-18.
12
Por. tenże, Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia.
Homilia podczas mszy św. Fatima, 13 maja 2000 r., OsRomPol 7-8(2000),
s. 7-8.
9

10
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do innych ludzi i do środowiska. Dlatego papież apeluje, by
okazywać dziecku największy szacunek i służyć pomocą
w rozwoju ku dojrzałości13. Wielkim dobrem dla chłopców
i dziewcząt jest nauczanie religii w szkole, które domaga się
szczerego i odpowiedzialnego zaangażowania14. Szkoła winna
stać się kuźnią cnót społecznych, wzywał Jan Paweł II w Łowiczu w 1999 roku. Potrzebna jest wrażliwość ze strony
wszystkich, którzy pracują w szkole, by stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu, który z kolei przyczyni
się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać
się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Ojciec święty apelował, by rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież
odpowiedzialności za przyszłość15.
Słowa Jana Pawła II skierowane do dzieci
Jan Paweł II uczył dzieci rozważać Ewangelię, pokazywał,
jak w codzienności naśladować Jezusa. W liście skierowanym
do najmłodszych z okazji Roku Rodziny ukazywał głębię tajemnicy Bożego Narodzenia. Wykorzystując tradycję Kościoła
Por. tenże, Orędzie na XIII Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Poniedziałek, 21 maja 1979 r., w: tenże, Nauczanie papieskie…,
s. 518-520.
14
Por. tenże, Przemówienie drugie – 2 lutego 1998, w: Program dla
Kościoła w Polsce. Jan Paweł II do polskich biskupów. Wizyta Ad limina
1998, Kraków 1998, s. 34-35.
15
Por. tenże, Pomagajmy młodym budować fundament pod ich przyszłe
życie. Homilia podczas Mszy św. Łowicz, 14 czerwca 1999 r., OsRomPol
8(1999), s. 90.
13
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związaną z tą uroczystością, przypominał jednocześnie podstawowe prawdy wiary, przybliżał okres dzieciństwa Pana Jezusa, ale także wskazywał najmłodszym na obowiązki wynikające z wyznawanej wiary. We wspomnianym liście – papież
pytał dzieci wprost: jaka jest ich postawa wobec lekcji religii,
czy są przejęte katechizacją, podobnie jak dwunastoletni Jezus
w świątyni, czy pilnie uczestniczą w nauce religii w szkole
i parafiach? Przypominał też rodzicom o ich obowiązku pomocy najmłodszym w religijnym nauczaniu i udziału w katechezie16. Ojciec święty pokazywał dziewczynkom i chłopcom, jak
są ważni w oczach Pana Jezusa, stwierdził nawet, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku i można by ją
nawet w całości interpretować jako Ewangelię dziecka17.
Czytając list do dzieci, odnosi się wrażenie, że zamiarem
autora, było, aby rodzice nie tylko przeczytali ten tekst swoim
pociechom, ale także zastanowili się, jak realizują wskazania
tam zawarte. Wiele treści jest pośrednio skierowanych właśnie
do nich, np. wspomniane powyżej pytanie, czy też przypomnienie dorosłym, aby odnajdywali w sobie to wszystko, co
zawiera się w odpowiedzi na wezwanie Jezusa: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, bo tylko tacy jak dzieci mogą odnaleźć
w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również
dziećmi Bożymi18.
Podczas spotkań z wiernymi Jan Paweł II zwracając się
bezpośrednio do dzieci często wspominał o rodzicach, np.
w Fatimie w 2000 roku na zakończenie homilii. Papież prosił
Tenże, List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny. OsRomPol
1(1995), s. 4-6; tenże, Autokatechizacja. Homilia podczas Mszy z I Komunią świętą. Łódź, 13 czerwca 1987 r., OsRomPol 5bis(1987), s. 11-12.
17
Tenże, Autokatechizacja.…, s. 12.
18
Tenże, List Ojca Świętego do dzieci…, s. 5-6.
16
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również dzieci, aby wynagradzały Bogu zniewagi wyrządzone
przez dorosłych poprzez modlitwy i ofiary za grzeszników. Zachęcał je, by poprosiły swoich rodziców, aby ci oddali je do
szkoły Matki Bożej, która nauczy je być posłusznymi Bogu.
Papież nauczał najmłodszych, a zarazem przypominał dorosłym, że większy czyni się postęp przez krótki czas posłuszeństwa i uległości Maryi, niż przez całe lata osobistych wysiłków, podejmowanych wyłącznie własnymi siłami. Właśnie
w taki sposób Hiacynta i Franciszek osiągnęli świętość19. Jan
Paweł II wspominając dzieci, które zostały ogłoszone świętymi lub błogosławionymi, pokazywał, jak szczególne zaufanie
okazuje Jezus dziewczynkom i chłopcom, powierzając im
sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. Przypominał im o wartości ich modlitwy, która staje się czasem wzorem dla dorosłych. Modlitwa dzieci jawiła się jako najważniejsza, dlatego ojciec święty prosił ich o modlitwę w intencji
wszystkich ludzi i pokoju na świecie20. Papież mówił do dzieci
o autoewanglizacji, tzn. o ewangelizowaniu samego siebie poprzez ciągłe zgłębianie prawd wiary i życie w miłości Bożej
i bliźniego. Skuteczna i wiarygodna ewangelizacja, do której
są wezwani wszyscy członkowie Kościoła, jest możliwa, gdy
jego członkowie najpierw ewangelizują samych siebie. Dzieci
usłyszały zachętę, by tak jak papież, uczyły się słuchania Słowa Bożego na modlitwie, by czerpały od Ducha Świętego,
któremu powinny być posłuszne i wierne, po to by mogły innym głosić Ewangelię21.
Por. tenże, Orędzie Fatimy…, s. 8.
Por. tenże, List Ojca Świętego do dzieci…, s. 6; tenże, Jezus jest naszym najlepszym Towarzyszem drogi. Czwartek, 14 czerwca 1979 r., w: tenże, Nauczanie papieskie…, s. 721-723.
21
Por. tenże, Autokatechizacja…, s. 12.
19
20
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Wielokrotnie dzieci usłyszały od Jana Pawła II, że Pan Jezus jest ich Przyjacielem22, że są miłowane przez Boga, a ta
miłość najpełniej wyraziła się w zbawczej ofierze Jezusa, która
uobecniania jest podczas sprawowanej Eucharystii. W trackie
spotkań z dziećmi, które przystąpiły do I Komunii Świętej, papież zachęcał do pogłębienia przyjaźni z Bogiem. Uczył najmłodszych, że miłość jest nieodłącznie związana z ofiarą23. Zachęcał je do uczestniczenia w Eucharystii, gdyż tak jak
człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, tak dusza człowieka
potrzebuje Eucharystii, aby człowiek mógł żyć na wieki, tym
życiem, które jest z Boga samego. Jan Paweł wskazywał na
dzieło Krucjaty Eucharystycznej, której celem jest m.in.
kształtowanie życia wokół mszy świętej24. Pierwsza Komunia
Święta jest nie tylko wielkim świętem rodziny, ale też wielką
uroczystością całej parafii25. W Zakopanem podczas spotkania
z dziećmi pierwszokomunijnymi mówił do nich: Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze serce
było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce
i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą
w was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was
kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił26.
Por. tenże, Jezus jest naszym…, s. 721.
Por. tenże, Autokatechizacja…, s. 12
24
Tamże, s. 12-13.
25
Por. tenże, List Ojca Świętego do dzieci…, s. 6; tenże, Jesteście z ludu
i dla ludu. Nieszpory eucharystyczne. Tarnów, 10 czerwca 1987 r., OsRomPol 5(1987), s. 20.
26
Tenże, Pan Jezus was kocha. Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych w kościele Świętej Rodziny. Zakopane, 7 czerwca 1997 r.,
OsRomPol 7(1997), s. 50.
22
23
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Jan Paweł II ukazywał dzieciom wszystkie wymiary życia
chrześcijanina, w tym także wartość wyrzeczenia. Wyjaśniał
najmłodszym czym jest post, uczył je, że pościć to umieć stanowczo powiedzieć „nie” wszystkiemu, czego domaga się nasza pycha i egoizm. Pościć to słuchać własnego sumienia szanując dobro drugiego człowieka27. Innym zadaniem
najmłodszych jest wielbienie Boga, przede wszystkim własnym życiem. Papież apelował, aby dzieci nie zapominały słów
dwunastoletniego Jezusa do rodziców w Świątyni Jerozolimskiej, gdyż one pokazują nam, że człowiek chwali Boga przez
to, że idzie w życiu za głosem swego powołania, które daje
o sobie znać już w duszy dziecka. Jan Paweł II zachęcał chłopców i dziewczynki, aby modlili się o dobre rozpoznanie planów Bożych względem ich życia i odwagę wielkodusznej odpowiedzi28. Prosił uczniów zarówno ze szkół podstawowych
jak i średnich, by nie lękali się szukać prawdy o sobie i otaczającym ich świecie, by jak najlepiej wykorzystali czas nauki
i przykładali się do niej z wielkim zapałem. Mówił im, że wiedza nie tylko otwiera horyzonty, ale też sprzyja duchowemu
rozwojowi człowieka, a jej zdobywanie świadczy o jego wielkości. Jan Paweł II wzywał uczniów do pracy nad sobą, która
jest trudna, ale możliwa dzięki Jezusowi. Zachęcał do budowania przyjaźni z Bogiem, który chce im pomagać i umacniać
w walce o zdobywanie cnót. Papież przypominał uczniom, że
człowiek nigdy nie jest samotny, bo zawsze towarzyszy mu Jezus, który nigdy nie zawodzi i rozumie najtajniejsze pragnienia jego serca. Pragnienie papieża, by każde dziecko miało
w domu atmosferę prawdziwej miłości, świadczy o jego wielPor. tenże, Wychowawcza wartość wyrzeczenia. Środa, 21 czerwca
1979 r., w: tenże, Nauczanie papieskie…, s. 283.
28
Por. tenże, List Ojca Świętego do dzieci…, s. 7.
27
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kiej dobroci. Ojciec święty przypomniał młodym słuchaczom
o wypełnianiu czwartego przykazania Bożego, wskazywał
wręcz, że rodzice są dla dzieci zastępcami Boga29. Warto
w tym miejscu nadmienić, że do nielicznych wyjątków należą
te wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do dzieci, w których
nie wspomina On o rodzicach, są to np. podziękowania30 lub
powitania podczas podróży apostolskich31.
Szczególnie wymowne były spotkania Jana Pawła II z chorymi dziećmi, podczas których zapewniał o modlitwie w intencji ich zdrowia, ale zarazem zaznaczał, że bardziej prosi Boga
o dar wiary dla nich i ich bliskich na całe życie. Papież wyjaśniał chorym, w tym także dzieciom, że cierpienie nie jest karą
za grzechy, ani odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je
zrozumieć wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. Cierpienie zostało związane z miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła, wyprowadzając poprzez cierpienie,
tak jak najwyższe dobro Odkupienia świata zostało wyprowadzone z Krzyża Chrystusa i stale z niego bierze swój początek32.
Dzieciom powierzał Jan Paweł II sprawy Kościoła i świata,
uczył miłości, stawiał wymagania, ale też mówił, że bardzo się
raduje ze spotkania z nimi33. Pamiętał także o tym wszystkim,
co dla dzieci jest ważne i przynależy do ich małego świata, np.
Por. tenże, Pomagajmy młodym …, s. 91.
Por. tenże, Świat nie zapomni, że słowo „solidarność” zostało wypowiedziane tu w nowy sposób. Przemówienie do ludzi morza. Gdynia,
11 czerwca 1987 r. OsRomPol 5(1987), s. 31.
31
Por. tenże, Przynoszę przesłanie nadziei. Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku. Kraków Balice, 16 sierpnia 2002 r.,
OsRomPol 9(2002), s. 14-15.
32
Por. tenże, Trzy wymiary…, s. 63-64.
33
Por. tamże, s. 63.
29
30
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o cukierkach, ładnych ubraniach, w których przyszły na spotkanie34. Można powiedzieć, że ojciec święty był obecny z dziećmi
w ich rzeczywistości i jednocześnie wnosił do niej orędzie
Ewangelii wraz z wynikającymi z niego konsekwencjami.
Inspiracje duszpasterskie
Dokonana analiza papieskiego nauczania wskazuje na różnorodność zagadnień podejmowanych przez Jana Pawła II.
Wszystkie one mogą być drogowskazami w działalności wychowawczej, dla rodziców i nauczycieli35. W tym miejscu zostaną zaprezentowane wskazówki, które w szczególny sposób
mogą być przydatne w rozwoju i pogłębieniu wiary, zwłaszcza
najmłodszych członków Kościoła
Wiele spraw dotyczących najmłodszych zawartych w nauczaniu papieskim jest dostrzeganych i realizowanych w naszych wspólnotach parafialnych, np. troska o msze św. dziecięce, specjalne nabożeństwa dostosowane do wieku dziecka,
pomoc samotnym matkom36, przypomina się dorosłym o zobowiązaniach wynikających z faktu przyjęcia chrztu świętego.
Jednak nie wszyscy dorośli dokładają wszelkich starań, by
kształtować postawy wiary w rodzinie. Rodzice, którzy nie
uczestniczą w formacji religijnej w ramach ruchów i stowarzyszeń katolickich, mogą czuć się osamotnieni w religijnym wychowaniu dzieci. Poza spotkaniami katechetycznymi, organizowanymi dla rodziców dzieci szkół podstawowych, trudno
Por. tenże, Orędzie Fatimy…, s. 8.
Por. A. Rynio, Wartość dziecka w nauczaniu Jana Pawła II, w:
W służbie dziecku, red. J. Wilk, Lublin 2003, t. 1, s. 143-146.
36
Por. Jan Paweł II, Przemówienie drugie…, s. 31.
34
35
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znaleźć takie, które byłby wsparciem w religijnym wychowaniu najmłodszych. Istnieje pomoc materialna dla rodzin, coraz
częściej organizowane są bezpłatne korepetycje w parafiach,
świetlice dla uczniów, ale trudno usłyszeć w ogłoszeniach parafialnych np. zaproszenie dla matek małych dzieci na rekolekcje, godziny skupienia lub spotkanie dotyczące religijnego wychowania w godzinach przedpołudniowych, gdzie dzieci
miałby zapewnioną opiekę. Organizacja tego typu spotkań na
pewno wymaga większego zaangażowania parafian, ale jest
możliwa do realizacji, tym bardziej, że salki parafialne w tym
czasie są zazwyczaj puste.
U podstaw skutecznego oddziaływania duszpasterskiego
wobec dzieci leży permanentna formacja religijna dorosłych.
Najbardziej prężnie działające duszpasterstwo dzieci w parafii,
nie przyniesie spodziewanych efektów, tzn. kształtowania postaw żywej i głębokiej wiary37 i wprowadzania w życie wspólnoty Kościoła, bez świadectwa wiary dorosłych. Najlepszy
wychowawca, duszpasterz nie zastąpi rodziców. Dobrze, że
programy duszpasterskie zawierają propozycje formacji dorosłych i jest prowadzona dla nich katecheza. Ciągle jednak istnieje potrzeba większego przekonania i zaangażowania kapłanów w katechezę dorosłych oraz wykorzystania potencjału,
jaki tkwi w laikacie.
Z papieskiego przesłania wynika jasno, że nie można oddzielać oddziaływania duszpasterskiego wobec dzieci od ich
naturalnego środowiska, jakim jest rodzina. Jest to istotne tym
bardziej, że efektywność podjętych działań w tej grupie wiekowej wzrasta, gdy do współpracy są zapraszani rodzice. Przy
Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o chrześcijańskim wychowaniu Gravissimum educationis, 3; J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii
w spotkani..., s. 30.
37
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czym owa współpraca nie może ograniczać się jedynie do proponowania rodzicom pilnowania porządku podczas różnych
inicjatyw organizowanych w ramach działalności duszpasterskiej. Potrzeba przede wszystkim dialogu między osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo dzieci i rodzicami, w celu
wypracowania modelu współpracy, który będzie się różnić
w zależności od potrzeb oraz od lokalnych uwarunkowań.
W sytuacji, gdy rodzice posyłają dzieci na zajęcia odbywające
się w salkach parafialnych jedynie po to, by spędziły one wolny czas w dobrym środowisku, wszelkie propozycje współpracy mogą się okazać trudne do realizacji. Warto jednak podejmować to wyzwanie, gdyż tego rodzaju współpracy ciągle jest
za mało w naszych parafiach.
Analizując nauczanie papieskie związane z dziećmi, pojawia się pytanie o zasadność duszpasterstwa dzieci, które działa
równolegle z duszpasterstwem rodzin. Jeżeli uwzględnimy następujące fakty: podmiotem duszpasterstwa dzieci są w pierwszym rzędzie rodzice dziecka, rodzice chrzestni, rodzeństwo,
przyjaciele, sąsiedzi, dopiero później wspólnota parafialna;
specyfiką owego duszpasterstwa jest wprowadzenie małego
człowieka w życie wspólnoty kościelnej; przedmiotem owego
duszpasterstwa jest dziecko; rodzina jest odpowiedzialna przed
Bogiem za kształtowanie postawy wiary dziecka – to rodzi się
pytanie: czy obecna działalność prowadzona w ramach duszpasterstwa dzieci nie powinna być przypisana do duszpasterstwie rodzin? Odnosi się wrażenie, że obecny podział całej
działalności duszpasterskiej jest praktyczny w realizacji poszczególnych inicjatyw, ale trochę sztuczny i nie zawsze skuteczny. Postawione pytanie nie ma na celu proponowania radykalnych działań w tym względzie, należy je raczej traktować,
jako zaproszenie do pogłębionej refleksji pastoralnej, której
celem będzie przede wszystkim pomnożenie skuteczności
160

Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II – inspiracje dla duszpasterstwa

duszpasterskiego oddziaływania. Niezależnie od tej refleksji
teologicznej, na pewno można podjąć różnorakie działania,
które będą prowadziły do bardziej skoordynowanej współpracy duszpasterstwa dzieci i rodzin.
W tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, czy prężna działalność duszpasterstwa rodzin w Polsce nie powinna być jeszcze bardziej ukierunkowana, zwłaszcza we wspólnotach parafialnych, na oddziaływanie wobec rodziców? W wielu
parafiach ogranicza się ona do prowadzenia, skądinąd potrzebnych kursów dla narzeczonych oraz pojedynczych dyżurów
w poradniach. To zdecydowanie za mało. Propozycje duszpasterskie dla dzieci w parafiach na pewno nie zastąpią rodziców
w religijnym wychowaniu najmłodszych, ale mogą być pomocą i wsparciem.
Jan Paweł II w liście skierowanym do dzieci pokazuje dorosłym, jak rozmawiać z nimi o sprawach wiary – prosto i prawdziwie. Wspomniany list powinien być przewodnikiem dla rodziców, dla których rozmowy z dziećmi o wierze są sporym
wyzwaniem. Papież traktuje dzieci poważnie, w jego słowach
nie ma infantylizmu, wręcz przeciwnie, rozmawia z nimi o ich
odpowiedzialności za wiarę, mówi o ważnych sprawach Kościoła i świata, a przede wszystkim głosi Słowo Boże. Tymczasem w polskich parafiach, na mszach św. z udziałem dzieci,
homilia w dużej mierze jest dialogiem kapłana z dziećmi, podczas której dzieci się cieszą, bo coś się dzieje, jedni rodzice są
dumni ze swoich pociech, inni natomiast czują zażenowanie.
Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście jest głoszone Słowo Boże? W dokumencie watykańskim38 wyraźnie stwierdza
Tj. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w posłudze ministerialnej kapłanów, OsRomPol 12(1998),
s. 30-40.
38
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się, że homilia jest szczególnie doniosłą formą przepowiadania, a możliwość dialogu może być czasem roztropnie wykorzystana jako forma objaśnienia39. W naszej rzeczywistości raczej
zapomniano o roztropnym wykorzystaniu owej możliwości.
Można przypuszczać, że nadmierne stosowanie dialogu podczas mszy z udziałem dzieci, wynika z infantylnego traktowania wiary dzieci przez dorosłych oraz trudności przygotowania
takiej homilii. Zapomina się także o dorosłych uczestnikach
mszy św., a to skutkuje tym, że rodzice przez kilka lat są skazani podczas homilii jedynie na rozmowę kapłana z najmłodszymi. Nie można zapominać o przepowiadaniu słowa dorosłym, szczególnie rodzicom, dlatego homilia powinna być
skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W tym miejscu
warto wspomnieć o różnych inicjatywach ze strony rodziców,
które mają miejsce w niektórych polskich parafiach, np.
o mszach św., na które są zapraszane rodziny z małymi dziećmi. Rodzice zaangażowani w niedzielną liturgię są dla najmłodszych niezastąpionymi świadkami wiary. Przygotowanie
kapłana do pracy z dziećmi to kolejna sprawa, która domaga
się wsparcia modlitewnego wiernych, w tym dzieci. Nie bez
znaczenia pozostaje czas, jaki osoba duchowna spędza razem z
dziećmi, np. w przedszkolu parafialnym. Obecnie większość
kapłanów ma tak wiele obowiązków w parafii, że nie znajduje
czasu na bezpośredni kontakt z dziećmi, który w znaczący
sposób ułatwiłby przygotowanie niedzielnej homilii. Możliwości jest wiele, ale istotną rolę w tym przypadku odgrywa
pomysłowość, a przede wszystkim dobre chęci.
Większa część papieskiego listu to rozważanie Ewangelii.
Ojciec święty wskazuje dorosłym, że nie można zapominać
o wspólnym czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego z dziećmi.
39

Tamże, s. 36.
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W wielu parafiach dzieci otrzymują egzemplarz Pisma Świętego z okazji I Komunii Świętej, ale rodzi się pytanie: czy jest
ono czytane? Warto przypominać rodzicom o tej powinności.
Jan Paweł II przypominał wiernym o uczeniu dzieci odpowiedzialności i kształtowaniu wrażliwości na różnorakie biedy, jakich doświadczają ludzie. Kształtowanie u najmłodszych
chęci niesienia pomocy innym ludziom, to zadanie skierowane
nie tylko do rodziców. Wydaje się, że dzielenie się dzieci prezentami, jakie otrzymały podczas świąt z biednymi rówieśnikami raz lub dwa razy w roku, to trochę za mało, by utrwaliły
się w nich wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Możliwości
w ciągu roku jest wiele, dlatego warto wykorzystać każdą okazję. Natomiast uczciwa praca małego ucznia i zdobywanie solidnej wiedzy jest ściśle powiązane z kształtowaniem w dziecku odpowiedzialności, które w przyszłości będzie
procentowało w odpowiedzialności dorosłych za wspólnotę
Kościoła. W pytaniach skierowanych do chłopców i dziewczynek papież pytał, w jaki sposób dbają o wiarę, jak pomagają
im w tym rodzice? Proces kształtowania wiary wraz ze zdobywaniem wiedzy przez dziecko wymaga zaangażowania wielu
ludzi, dlatego duszpasterskie oddziaływanie nie może się ograniczać do szkolnych lekcji religii. Konieczne staje się dopełnienie tychże lekcji we wspólnocie parafialnej40. Stanowi to
wyzwanie dla wielu parafii w Polsce, gdzie oddziaływanie
duszpasterskie wobec najmłodszych ciągle jest niewystarczające.
Refleksja nad nauczaniem papieskim powinna być proponowana wiernym w każdej wspólnocie parafialnej po to, by
sformułowane w trakcie jej trwania wnioski stanowiły inspirację dla podejmowanych działań duszpasterskich. Jest to tyle
40

Por. Jan Paweł II, Przemówienie drugie…, s. 34-35.
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istotne, gdyż każda wspólnota lokalna ma swoją własną specyfiką i różne możliwości oddziaływań. Poza tym wspólna refleksja przyczyni się na pewno do budowania jedności i większego zaangażowania laikatu w życiu Kościoła. W trakcie
pontyfikatu Jana Pawła II zmieniły się uwarunkowania polityczne, społeczne, ale powołanie do świętości w Kościele pozostało niezmienne, stąd nauczanie papieskie jest nadal aktualne. Warto na zakończenie przytoczyć cytat Jana Pawła II:
Słowo Boże, jakie głosimy dzieciom, nie jest inne niż to, jakie
jest kierowane do dorosłych. Jest to radosne orędzie, że Bóg
miłuje człowieka i że uzdalnia nas do takiej miłości, która sięga Jego samego, naszego Stwórcy41.

Streszczenie:
Jan Paweł II nauczał, że rodzina jest niezastąpionym środowiskiem dla dziecka. W niej ma się dokonywać kształtowanie
postaw wiary najmłodszych. Niewinność dzieci pozwala dorosłym na nowo odkrywać prostotę świętości. Jan Paweł II w liście do dzieci głosił im słowo Boże, stawiał wymagania, prosił
dzieci o pomoc i pokazał dorosłym, jak rozmawiać z nimi
o sprawach wiary. Nie można oddzielać duszpasterskiego oddziaływania wobec dziecka od rodziny. Konieczna jest współpraca rodziców, w parafiach w duszpasterstwie dzieci i pomoc
rodzicom ze strony wspólnoty parafialnej. Duszpasterstwo
dzieci i rodzin powinno dążyć do bardziej skoordynowanej
współpracy.

41

Tenże, Trzy wymiary…, s. 63.
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SUMMARY
Child in teaching of John Paul II and inspiration for pastoral
ministry
John Paul II reminds that a family is irreplaceable
environment for a child. That is family where forming of
faith’s attitudes of the youngest ought to take place. Innocence
of children allows adults to rediscover the simplicity of
sanctity. Children also are the source of hope for the Church
and world. For the first time in Church’s history John Paul II
submitted the official letter to the youngest in Year of the
Family, where not only preached he the God’s word but he also
set the requirements. He asked children how they care about
their faith, he asked them for help and he showed the adults
what to take into consideration in pastoral interaction among
the youngest how to talk about faith. What results from his
teaching is that pastoral interaction toward a child cannot be
separated from a family. Cooperation of parents in parishes in
pastoral ministry to children seems to be essential as well as
greater help for families from parochial communities in
religious raising. Pastoral ministry to children and families
should aim for more coordinated cooperation.
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Fazy i zasady analizy narratywnej
STRESZCZENIE
Niniejsza praca poświęcona jest przedstawieniu analizy
narratywnej, która należy do grupy metod synchronicznych,
służących do interpretacji tekstów Starego i Nowego Testamentu. Analiza narratywna koncentruje się przede wszystkim
na tekście opowiadania a główną uwagę zwraca na występujące w nim osoby, ich charakter i wzajemne relacje. Praca ma na
celu przybliżenie poszczególnych faz i zasad tej analizy, które
można zastosować do interpretacji tekstów biblijnych przede
wszystkim o charakterze narracyjnym i dzięki temu ukazać
znaczenie tekstu dla współczesnego odbiorcy.
Słowa kluczowe: analiza, narratologia, autor tekstu, wiadomości, czytelnik, opowiadanie
Wstęp
Analiza narratywna jest jedną z metod interpretacji tekstu.
Polega na badaniu i analizie tego, w jaki sposób narracja przebiega w tekście.
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Naukowe badanie opowiadań nazywa się narratologią. Narratologia, mimo że czasami używa zmienionych i udoskonalonych pojęć antycznych, jest stosunkowo nową nauką. Teoretycy narratologii (zarówno europejscy, jak i amerykańscy)
w latach 1960-1970 publikowali liczne prace, jednak w odniesieniu do tekstów biblijnych narratologią zaczęto posługiwać
się około dziesięć lat później.1 Teksty narracyjne są przedmiotem badań narratologii, która stała się osobną dyscypliną w egzegezie biblijnej. Analizę narratywną na początku aplikowano
do tekstów starotestamentalnych, a dopiero potem stała się ona
metodą konieczną także przy analizie tekstów nowotestamentalnych, zawierających opowiadania.
1.1. Analiza narratywna
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (23 kwietnia 1993) (L’interprétation
de la Bible dans l’Église, The Interpretation of the Bible in the
Church (April 15, 1993)) przedstawia różne naukowe metody
analizy literackiej, do których należą: analiza retoryczna, se-

* ThDr. Daniela Iskrová, PhD. získala v roku 2002 licenciát v odbore
biblická teológia na Pápežskej univerzite Gregoriane v Ríme.V roku 2008
obhájila doktorát v odbore Katolícka teológia na Katolíckej univerzite
v Ružomberku (Slovensko). Od roku 2002 je odbornou asistentkou na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku na Katedre religionistiky a náboženskej výchovy, kde t.č. pôsobí ako vedúca katedry. Prednáša
biblické vedy (biblická exegéza, biblická teológia) a biblickú gréčtinu.
1
Porov. MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y.: Per leggere i racconti
biblici. Iniziazione all’analisi narrativa. Borla : Roma 2009, s. 11.
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miotyczna i narratywna.2 Analiza narratywna przy egzegezie
tekstów biblijnych ułatwia przejście, często trudne, od sensu
jakiegoś tekstu rozpatrywanego w jego kontekście historycznym, do przesłania tekstu odczytywanego przez dzisiejszego
odbiorcę.3 Ponieważ Biblia zawiera względnie dużo tekstów
o charakterze opowiadania, wydaje się uzasadnione wykorzystywanie do ich interpretacji także analizy narratywnej. Wcześniej za pomocą tej metody analizowano literaturę fikcyjną
(bajki), obecnie korzysta się z niej przy wszelkich tekstach zawierających opowiadania.
Opowiadanie – narracja (z języka łacińskiego narrãtio;
w języku słowackim używa się przymiotnika naratívny oraz
naračný) jest podstawowym gatunkiem literatury biblijnej.
Jest to opowiadanie, w którym rozwijają się idee z zaznaczonym przebiegiem danego zjawiska w czasie.4
Analiza narratywna stara się zrozumieć opowiadanie i jego
funkcje. Skupia się przede wszystkim na działaniu osób, wskazuje główne elementy opowiadania, osoby, które w nim występują oraz ich wzajemne relacje.5 Bada również sposób w jaki
się o wydarzeniu opowiada, aby wciągnąć czytelnika do świata opowiadania (świat narratywny) i do jego systemu wartości.
W tym kontekście mówi się o „autorze rzeczywistym”6 i „au-

Porov. Pápežská biblická komisia. Interpretácia Biblie v Cirkvi.
KBD : Svit 1995, s. 36–44.
3
Porov. Pápežská biblická komisia. Interpretácia Biblie v Cirkvi.
KBD : Svit 1995, s. 49.
4
Porov. HERIBAN, J.: Narácia. In: HERIBAN, J.: Príručný lexikón
biblických vied. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda : Rím 1992, s. 724.
5
Porov. VARŠO, M.: Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej exegézy.
Zrno 1998, s. 27.
6
Reálny autor je osoba, ktorá text vytvorila.
2
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torze domyślnym”.7 Analogicznie mówi się także o „czytelniku rzeczywistym”8 i o „czytelniku domyślnym”.9 Współczesny czytelnik Pisma Świętego Nowego Testamentu nie może
utożsamić się we wszystkim z czytelnikami rzeczywistymi,
którzy żyli np. w I w.n.e. Może jednak utożsamić się z czytelnikiem domyślnym, i dzięki temu przesłanie tekstu może go
poruszyć. Jednym z najważniejszych zadań egzegezy jest ułatwienie procesu identyfikacji, czyli pomoc współczesnemu
czytelnikowi w utożsamieniu się z czytelnikiem domyślnym.
W analizie narratywnej tekst służy jako „lustro” w tym rozumieniu, że odbija określony świat wartości, który wpływa na
czytelnika w taki sposób, aby czytelnik porównał, ewentualnie
przyjął je za swoje.10 Innymi słowy, analiza narratywna stosowana do interpretacji tekstów Nowego Testamentu służy temu,
aby współczesny czytelnik zdecydował się przyjąć za swoje
wartości proponowane w tekście.11

Implicitný autor je to obraz autora, ktorý v priebehu nasledujúceho
čítania tvorí text.
8
Reálni čitatelia sú všetci tí, ktorí od začiatku až podnes počúvali alebo
čítali text.
9
Podľa dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie
v Cirkvi je implicitný čitateľ ten, ktorého text predpokladá a v skutočnosti
aj vytvára; teda čitateľ, ktorý je schopný rozumových a citových úkonov
potrebných pre vstup do naratívneho sveta textu, aby naň odpovedal takým
spôsobom, s akým počítal skutočný autor prostredníctvom predpokladaného
implicitného autora.
10
Porov. Pápežská biblická komisia. Interpretácia Biblie v Cirkvi. KBD
: Svit 1995, s. 47 – 48.
11
Ďalšie informácie možno nájsť: EGGER, W.: Metodologia del Nuovo
Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento.
EDB : Bologna 1989, s. 125 – 140.
7
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1.2. Cel analizy narratywnej
Każdą interpretację tekstu definiuje sposób, w jaki się bada
tekst. Dlatego nie można porównywać poszczególnych rodzajów interpretacji w poszukiwaniu, który rodzaj jest lepszy;
musimy je postrzegać jako odmienne sposoby podejścia do
tekstu. Różną się między sobą tym, na który aspekt tekstu są
skoncentrowane, np. historyczny, psychologiczny, symboliczny… Z każdym nowym typem interpretacji zmienia się również sposób patrzenia na tekst. Temu nowemu sposobowi badania tekstu odpowiada też nowe podejście, wraz z nowymi
fundamentalnymi pojęciami. Również analiza narratywna
zmienia sposób badania tekstu. O jaką zmianę chodzi? Językoznawca Roman Jakobson w swojej książce Saggi di liguistica
generale twierdzi, że każda komunikacja słowna polega na
przekazie informacji od nadawcy do adresata.12 Aspekt ten
można przedstawić w następujący sposób:

Porov. JAKOBSON, R.: Saggi di liguistica generale. Feltrinelli : Milano 2002 s. 185.191.
12
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W każdej informacji można określić jej podwójny wymiar:
kontekst oraz kod lingwistyczny. Jeśli np. informacją jest
stwierdzenie: „pociąg jedzie szybko”, to kontekst stanowi
przedstawiany świat, do którego to się odnosi: dla przyjęcia
informacji adresat musi wiedzieć, co to jest pociąg i co znaczy
szybko. Potrzebne jest poznanie, do jakiej rzeczywistości odnosi się analizowany tekst i określenie jego funkcji informacyjnej. Z drugiej jednak strony informacja odnosi się do językowego kodu: adresat musi właściwie rozróżniać poszczególne
litery i właściwie rozumieć, jakie tworzą słowo, np. rok – krok
– mrok… Każda informacja wymaga odpowiedniego przyjęcia, czyli zrozumienia przez odbiorcę sensu komunikatu zgodnie z intencją nadawcy.
Badanie kontekstu oznacza analizowanie funkcji przekazywanej informacji (do czego się odnosi). Interesowanie się kodem oznacza branie pod uwagę metalingwistycznej funkcji informacji (identyfikować kod wspólny dla nadawcy i odbiorcy).
Gdybyśmy to chcieli odnieść do czytania tekstu, to schemat
Jakobsona można by było przedstawić w następujący sposób:

172

Fazy i zasady analizy narratywnej

Autor przekazuje czytelnikowi dzieło literackie, w którym
z jednej strony odwołuje się do przedstawianej rzeczywistości
(informacja), z drugiej zaś strony w określony sposób pracuje
z poszczególnymi językowymi środkami (język). Schemat Jakobsona jest bardzo przydatny, ponieważ potrafi wyróżnić trzy
główne typy interpretacji tekstu biblijnego.
Trzy interpretacje czytania

Do interpretacji tekstów biblijnych najczęściej wykorzystuje się trzy rodzaje analizy: historyczno-krytyczną, strukturalną
(semiotyczną) i narratywną.
Co bada analiza historyczno-krytyczna? Analiza historyczno-krytyczna zajmuje się wydarzeniem historycznym, o którym opowiada tekst i warunkami, w jakich tekst był napisany.
Ogólnie można określić, że skupia się na świecie (historycznym), który skrywa się za tekstem. W opowiadaniu w ewangelii św. Marka o uzdrowieniu teściowej Szymona Piotra (por.
Mk 1,29-31) w analizie historyczno-krytycznej zadaje się pytanie: Co stało się w rzeczywistości? W jaki sposób przekaz
ten dostał się do ewangelii św. Marka? Jaką interpretację tego
fragmentu podał sam autor wspólnocie, do której adresował
swoją ewangelię ok. 60 r. po Chrystusie? Zamiarem autora nie
było jedynie opowiedzenie o jakimś wydarzeniu; on to pisał
w określonym celu, który należy odkryć.
Co bada analiza strukturalna lub semiotyczna?
Ten rodzaj interpretacji tekstu kręci się wokół południowej
osi przedstawianego świata, w odróżnieniu do analizy historyczno-krytycznej, która umieszczona jest na północy. Analizę
strukturalną czy semiotyczną nie interesuje przedstawiany
świat ale działanie języka.13 „Uwzględnia cały tekst, ale tylko
Porov. MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y.: Per leggere i racconti
biblici. Iniziazione all’analisi narrativa. Borla : Roma 2009, s. 12.
13
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tekst; nie uwzględnia żadnych „zewnętrznych” danych, jakimi
są np. autor, odbiorca, opowiadanie o wydarzeniu lub historia
redakcji”.14 Pytanie, które sobie stawia, brzmi: Jaki jest sens
tekstu? Tekst odczytuje się jako system znaków, które są ze
sobą połączone. Opowiadanie Marka (por. Mk 1,29-31) będzie
okazją do zbadania przestrzeni, czyli zmiany, która się dokonała u kobiety (ta, która leżała, mogła wstać zdrowa). Chodzi
o przeciwstawność między Jezusem, który się przybliżył a gorączką, która ustąpiła. Świat do przebadania nie jest za tekstem; należy przejść świat tekstu.
Gdzie umieścić analizę narratywną? Ani na osi przedstawianego świata, ani na osi komunikacji. Pytania, które zadaje
analiza narratywna brzmią: Jak autor przekazuje swoją sprawę
czytelnikowi? Za pomocą jakiej strategii autor doprowadza do
odkodowania sensu przez czytelnika? Badania się toczą wokół
strukturyzowania, dzięki któremu możemy tekst zrozumieć
tak, jak zamierzał to autor. Nadal chodzi o historię uzdrowienia teściowej Szymona Piotra. W opowiadaniu skupia się na
uporządkowaniu kolejności osób (dlaczego Jezus znajdzie się
jako ostatni?), na zadaniu podkreślonym przez uczniów (pozwolą działać Jezusowi), na efekcie uzdrowienia (kobieta zacznie ich obsługiwać).
Autor-przesłanie-czytelnik

Oś komunikowania proponuje trzy bieguny, bez których nie
jest możliwe jakiekolwiek przekazanie przesłania: autor (nadawca), przesłanie, czytelnik (odbiorca). Historyczno-krytyczna interpretacja tekstu orientuje się w kierunku autora, stara
się poznać, jakie tradycje zebrał, jak je przekazał i interpretoPápežská biblická komisia. Interpretácia Biblie v Cirkvi. KBD : Svit
1995, s. 50.
14
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wał. Semiotyczna interpretacja tekstu skupia się na tekście i na
poszczególnych składowych tekstu (słowa, słowne związki,
zdania). Analiza narratywna nie interesuje się autorem ani
przesłaniem, ale przede wszystkim czytelnikiem. Bada, jak
opowiadanie wpływa na czytelnika i bada sposób, w jaki tekst
włącza czytelnika do współpracy przy odkrywaniu przesłania.15 Podstawowym celem analizy narratywnej jest śledzenie
możliwego wpływu opowiadania na czytelnika.
1.3. Opis analizy narratywnej
Opisując analizę narratywną16 przedstawimy poszczególne
fazy i zasady. Należy przy tym uwzględnić też krytykę tekstu,
która jednak nie stanowi centrum analizy narratywnej.
1.4. Krytyka tekstu
Krytyka tekstu jako dyscyplina naukowa stara się zrekonstruować tekst jak najwierniej oryginału w taki sposób, że pieczołowicie oceni dostępne rękopisy i stara się ocenić i określić, w jaki sposób poszczególne wersje mogły powstać.
Porównuje więc liczne rękopisy i z nich rekonstruuje tekst,
który wydaje się być najwierniejszy oryginałowi. Stawia
Porov. MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y.: Per leggere i racconti
biblici. Iniziazione all’analisi narrativa. Borla : Roma 2009, s. 13.
16
Porov. MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y.: Per leggere i racconti
biblici. Iniziazione all’analisi narrativa. Borla : Roma 2009, s. 47-96;
RINDOŠ, J.: Exegetický kľúč k Pentateuchu. Bratislava 1998, s. 47-68;
ALETTI, J. N.: L´arte di raccontare Gesú Cristo. La scrittura narrativa del
vangelo di Luca. Queriniana : Brescia 1991.
15
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pytanie, czy dany wyraz, który powtarza się w innych rękopisach, a w innych go nie ma, pochodzi od autora czy nie.
1.5. Analiza morfologiczno-syntaktyczna
Analiza morfologiczno-syntaktyczna koncentruje się przede wszystkim na formach czasownikowych, które są „motorami napędowymi” opowiadania.
Pod tym względem szczególnie badamy części narratywne
i mowę bezpośrednią.
W części narratywnej badamy:
a) główną akcję (czasownik wyraża główną akcję danej chwili; w języku hebrajskim jest to wajjiktol, czasami qata; w języku słowackim zwykle jest to czas przeszły czasownika)
np. Rdz. 18,1a,
b) wtórną akcję (czasownik wyraża akcję, która trwa; w języku hebrajskim participium, albo się powtarza wajjiktol;
w języku słowackim zwykle jest to czas przeszły czasownika) np. Rdz. 18,1b,
c) ramy, okoliczności, opis środowiska, tło (chodzi o dane statyczne; w języku hebrajskim są to zdania bez czasowników
albo z czasownikiem pomocniczym „być” hajah) np. Rdz.
17,1,
W bezpośredniej mowie bada się, czy jest:
a) z uwzględnieniem przyszłości
– przepowiadająca (użycie czasu przyszłego)
– zachęcająca, rozkazująca (użycie trybu rozkazującego)
b) opowiedzeniem wydarzeń, zwykle chodzi o narratywną
część w mowie bezpośredniej, dlatego używamy zasad,
które odnoszą się do części narratywnej,
c) w czasie teraźniejszym (np. pochwała), co jest nieczęste.
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1.6. Wyodrębnienie i podzielenie perykopy
Opowiadający określa początek i koniec tekstu, aby właściwie wyznaczył jego granice. Należy znaleźć narratywne elementy, które wyznaczają, gdzie opowiadanie się zaczyna,
a gdzie się kończy. Mówiąc inaczej, potrzeba dobrze określić
granice opowiadania. Od nich bowiem zależy jego sens. Podsumowując, możemy stwierdzić, że pierwszym krokiem w interpretacji tekstu jest właściwe wyznaczenie granic opowiadania.
Kryteria dla wyodrębnienia i podziału:
a) dla tekstu narratywnego: początek, zmiana lub koniec
akcji (główne kryterium), czas, miejsce, osoby, narratywny progres, tematyka,
b) dla tekstów retorycznych, pouczających i poetyckich:
(psałterz, proroctwa), poetyckie paralelizmy.
W obydwu przypadkach konieczne jest zwrócenie uwagi na
aspekty literackie, językowe, składniowe i stylistyczne (np.
powtórzenia, inkluzje, zmianę języka…).
Narratologia dysponuje odrębnymi modelami strukturyzacji
wydarzenia: model klasyczny i model programów narratywnych. W niniejszej pracy przedstawiamy schemat pięcioczłonowy, składający się z 5 faz, z których przeważnie zbudowane
jest opowiadanie; chodzi zatem o model klasyczny.
1.7. Podział opowiadania według modelu klasycznego
A) Fazy analizy narratywnej

Do faz analizy narratywnej zalicza się: narratywną ekspozycję, początek akcji/moment rozwinięcia; zawiązanie; punkt
zwrotny, kulminacja, rozwiązanie; zakończenie.
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Narratywna ekspozycja podaje podstawowe informacje
o postaciach, okolicznościach, czasie i miejscu. Od strony fabuły17 (por. Princípy naratívnej analýzy s. 4) ekspozycja znajduje się zawsze na początku, we wstępie18 może być według
potrzeby przesunięta (np. Rdz 12,10).
Początek akcji/moment rozwinięcia przedstawia czytelnikowi najważniejsze kwestie, pozwalające zrozumieć daną sytuację, którą zmieni opowiadanie. Jest to też moment, w którym po raz pierwszy ukaże się problem, od którego rozpocznie
się opowiadana historia (np. 2Sm 11,2), może być wyrażony
brakiem (choroba, niewiedza np. Mt 8,14a).
Zawiązanie jest to element, rozpoczynający opowiadanie,
które z kolei wprowadzi narracyjne napięcie, nierównowagę
z początkowym stanem lub trudność do rozwiązania (np.
Mt 8,14b). Zawiera również próby rozwiązania problemu (np.
Wj 7).
Punkt zwrotny, kulminacja, rozwiązanie. Punkt zwrotny
jest to moment, w którym opowiadane wydarzenie przyjmuje
odwrotny kierunek (np. Mt 8,15a); kulminacja jest to szczyt
opowiadanego wydarzenia, po którym następuje jego zstępowanie; rozwiązanie jest rozwiązaniem początkowej trudności,
problemu ukazanego w opowiadaniu (np. Mt 8,5b). Z kulminacją czy z rozwiązaniem łączy się perypetia, czyli przejście
od gorszej do lepszej sytuacji lub odwrotnie (jeśli chodzi o zawiązanie akcji), albo anagnorisis – przejście od niewiedzy do
poznania (jeśli idzie o zawiązanie wyjaśnienia, np. „teraz
wiem, że się mnie boisz” Rdz 22,12; Rdz 45,1-4).
Fabula (angl. story, tal. storia) je to, čo vníma a spontánne rekonštruuje čitateľ/poslucháč pri čítaní aelbo počúvaní rozprávania. Je to prerozprávanie príbehu poslucháčom v hrubých rysoch.
18
Sujet (angl. plot, tal. racconto) je rozprávanie reálneho textu.
17
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Zakończenie jest wyrażeniem nowego warunku, sytuacji,
który uzyskał podmiot w wyniku przemiany. Moment ten
przedstawia wynik rozwiązania, czyli jego efekt końcowy.
B) Zasady analizy narratywnej

Narratologia zdefiniowała zbiór podstawowych pojęć w odniesieniu do zasad, którymi posługuje się narrator podczas
tworzenia opowiadania i które należy mieć na uwadze podczas
analizy. Metoda, którą posługuje się analiza narratywna polega
na badaniu tekstu pod kątem identyfikacji sposobu i zasad, jakimi posłużył się narrator dla stworzenia opowiadania. Do zasad zaliczamy: opowiadanie; postaci; ramy; analepsis i prolepsis; czas opowiadania; kąt widzenia, perspektywę.
Opowiadanie i wydarzenie. Opowiadanie jest to realny
tekst i wydarzenie postrzegane a zatem spontanicznie rekonstruowane przez czytelnika.
Postaci są widzialną stroną wydarzenia, które go żywią
i ubierają. Postaci dają opowiadaniu szatę, styl i koloryt. I odwrotnie, postaci nie tworzą opowiadania dopóki opowiadanie
ich ze sobą nie łączy. Analizę narratywną interesuje to, w jaki
sposób narrator tworzy swoje postacie. Czasami je tylko naszkicuje, innym razem ich portret bardziej rozwinie. W opowiadaniu mówi się o imieniu. Jakie? Dlaczego? Chodzi o postaci zbiorowe (np. faryzeusze, apostołowie…), albo
o indywidualne (np. Jan, Piotr…)? Kto jest protagonistą? Jaką
funkcję pełnią postaci (wymusić odpowiedź, reakcję)? Postaci
wspomina się tylko dlatego, że są niezbędne do rozwinięcia
wydarzenia? Albo dlatego, aby przedstawiały określoną grupę
(np. polityczną, religijną…)? Kiedy ukażą się na scenie a kiedy z niej znikną? Albo tylko się wspomina o nich?
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Ramy. Działanie osób w opowiadanym wydarzeniu ma
miejsce w określonych ramach: we właściwej chwili, na określonym miejscu, w kontekście społecznym. Te trzy wyznaczniki mogą być skupione na początku opowiadania albo rozłożone w całym opowiadaniu. U autorów biblijnych ramy mają
często wymiar symboliczny, z którym interpretacja musi sobie
poradzić. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na sposób, w jaki
każdy narrator interpretuje symbol, którym się posługuje.
W ewangelii św. Jana np. noc symbolizuje ciemności człowieka, w którym nie ma światła objawienia.
Analepsis i prolepsis. Analepsis jest odwołaniem się do
poprzedzającego wydarzenia (np. wspomnienie śmierci Jana
Chrzciciela, por. Mk 6,17-29) a prolepsis jest przepowiadaniem wydarzeń , które dopiero nastąpią (np. przepowiadanie
męki i zmartwychwstania).
Czas narracji i czas w narracji. Czas narracji jest materialnym czasem narracji, który zależy od tego, ile potrzebujemy słów, zdań, stron na opowiedzenie wydarzenia.
Czas w narracji, czyli czas upływający w narracji, jest to
np. okres czterdziestu lat wędrówki Izraelitów przez pustynię.
To kryterium pomaga dostrzec, gdzie kładzie się akcent. Np.
czas narracji Księgi Powtórzonego Prawa ma 45 rozdziałów
a czas w narracji to jeden dzień. Podobnie istnieje wielka nieproporcjonalność pomiędzy przestrzenią, jaką ewangelie poświęcają na opisanie trzech lat publicznego życia Jezusa
a trzech dni wydarzeń wielkanocnych.
Kąt widzenia, perspektywa. Używając porównań z kinematografii, trzeba wiedzieć, gdzie jest kamera, czyim okiem
przez nią się patrzy. Gdy autor wie więcej niż osoba z opowiadania (chodzi o tzw. „autora wszechwiedzącego”), mówimy
o kącie widzenia autora.
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Gdy autor opisuje to, co widzą i odczuwają osoby, mówi się
o kącie widzenia osób albo o perspektywie wewnętrznej, która
często przedstawiana jest za pomocą greckiego słowa idou.
Jeśli autor nie zdradza czytelnikowi, ani go nie wprowadza
do wewnętrznego świata osób, mówimy o zewnętrznej perspektywie albo kącie widzenia czytelnika.
1.2.5. Komentarz

Po przeprowadzeniu analitycznego badania tekstu biblijnego należy dokonać syntezę podstawowych wniosków egzegetycznych i je opowiedzieć. Przy wykładzie fundamentalnych
pojęć tekstu biblijnego można posłużyć się słownikami biblijnymi.

1.2.6. Przesłanie teologiczne i jego aplikacja

Interpretacja tekstu nie byłaby pełna, gdyby się kończyła na
analizie danego tekstu. Po każdej analizie tekstu konieczne
jest zrobienie ostatniego kroku, którym jest przedstawienie teologicznego przesłania tekstu i jego odniesienia do współczesności.
Zakończenie
Przedstawiono jedną z metod interpretacji tekstu – analizę
narratywną, według której można badać teksty biblijne Starego i Nowego Testamentu. Jak każda metoda ma ona swoje
mocne i słabe strony. Analiza narratywna wydaje się być odpowiednia do tekstów biblijnych o charakterze narracyjnym ponieważ stosuje metodę narratywną gdy opowiadanie analizuje
jak opowiadanie a nie jak dokument historyczny. Celem analizy narratywnej jest przedostanie siłę do świata opowiadania.
Jej narzędzia są jednak mniej odpowiednie do analizy relacji
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między opowiadaniem a światem doświadczeń, do czego bardziej się nadaje wykorzystanie metody historyczno-krytycznej.
Autor niniejszej prezentacji ma nadzieje, że ukazał nie tylko wartość analizy narratywnej, ale że zaproponowane spojrzenie na najczęściej wykorzystywane metody analizy (historyczno-krytyczna, strukturalna/semiotyczna/, narratywna)
pozwolą dostrzec, że te różne sposoby uprawiania egzegezy
się nie wykluczają ale uzupełniają. Istotne jednak jest to, aby
egzegeta przy interpretacji tekstów najpierw wybrał najwłaściwsze narzędzia do jego lepszego opracowania, nie odwrotnie.19
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Znaczące dotknięcie. Ofiarowanie
mszalne a ołtarz
W The significant touch. The Mass offering and the
altarski
Wstęp
Tekst niniejszy jest próbą zwrócenia uwagi na jeden z istotnych elementów Eucharystii, który w duszpasterstwie ulega
mimowolnemu zaciemnieniu, a pomimo tego pozostaje jednym z najważniejszych i najciekawszych rytów liturgii. Mowa
o złożeniu darów na ołtarzu w znaczeniu tyleż dosłownym, co
teologicznym. Problem jest niezwykle aktualny, ponieważ
w duszpasterskiej rzeczywistości coraz częściej można zaobserwować niepokojący obraz: kapłan, który z przesadnym namaszczeniem unosi dary ofiarne nad ołtarzem podczas przygotowania darów, a kładzie je na mensie ołtarzowej bez żadnej
uwagi. Można spotkać jeszcze bardziej niepokojącą scenę, gdy
posługujący w dość bezceremonialny sposób kładzie
Ks. dr Dominik Ostrowski, liturgista, wykładowca i adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.
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własnoręcznie na korporale patenę z chlebem, którą kapłan dopiero z namaszczeniem unosi i ... znowu kładzie na korporale!
Jest to sygnał niebezpiecznego braku świadomości, że to nie
unoszenie darów nad ołtarzem, ale złożenie ich na ołtarzu jest
sednem offertorium, cokolwiek mielibyśmy przez to łacińskie
słowo rozumieć (a sprawa nie jest prosta, jak to zobaczymy
w dalszej części opracowania).
Jest oczywiście jeszcze więcej trudności w liturgicznej interpretacji przygotowania darów, a w całość problemu wpisuje
się częste obniżanie waloru ołtarza jako takiego. Istotnie, wraz
z zagubieniem charakteru ofiarnego staje się on nawet nie tyle
stołem uczty (częsty zarzut tzw. tradycjonalistów), co niestety
w sporej mierze dużym blatem pod księgę, świece, mikrofon,
program intencji mszalnych czy kwiaty, ewentualnie notatki
kaznodziejskie, a również sam kielich i ampułki stojące pod
ręką przez całą liturgię; nie wchodzimy w kwestie estetyczne,
jak folie czy szklane przykrywy na obrusie ołtarzowym. Powiedzmy sobie wprost, że w takich okolicznościach trudno zachować w ogóle znak i charakter ołtarza. I może mniej to dotyczy wiernych, dla których często detale te nie są widoczne, ale
staje się to trudne osobiście zwłaszcza dla celebransa i jego
wyczulenia sacrum, kiedy w takim otoczeniu z bliska oswaja
się z widokiem nadwerężającym poczucie świętości ołtarza.
Nie wchodząc szczegółowo w każdy z problemów, zaznaczmy od początku, że oczywiście aby można było istniejący system norm owocnie zachowywać, nie wystarczy przeczytać drobiazgowo rubryki, ale należy je zinterpretować
teologicznie, z zachowaniem respektu dla tradycji liturgicznej
Kościoła. Tylko wtedy dostrzeżemy niestosowność kładzenia
darów ofiarnych na ołtarzu przed faktycznym ofiarowaniem.
Wtedy też być może będzie cokolwiek niekomfortowa świadomość pozostawania w postawie siedzącej przez wspólnotę
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w czasie ofiarowania. Wtedy też większy respekt i poczucie
godności celebracji da się poznać w różnorodności posług
i aktywnego udziału ludu w ofierze.
1. Ołtarz
Spróbujmy najpierw pokrótce przedstawić ogólny kontekst
historyczny zagadnienia, zawarty w trzech tradycjach: tradycji
pogańskiej, tradycji biblijnej starotestamentalna i tradycji Kościoła pierwszych wieków.2
1.1 Ołtarz pogański

Jeśli idzie o pogańską tradycję ołtarzy, przywołajmy jeden
tylko aspekt, który powinien nas najbardziej zainteresować: fizyczny kontakt z powierzchnią świętego kamienia lub stołu.
Wiemy przede wszystkim, że kładzione na ołtarzu przedmioty
zmieniały swój charakter na sakralny, stając się własnością bóstwa.3 Francuski badacz kultury, Jean Hani, zwrócił uwagę
właśnie na ten aspekt: kamieniom już w starożytności przypisywano boskie atrybuty, wśród których wybijała się możność
stwarzania, rodzenia czy uzdrawiania. Hani zwraca uwagę na
fakt, że kultura chrześcijańska nie zwalczała wszystkich idei
dotyczących kamieni, ale je asymilowała (autor wspomina
o „kamieniu gorączek” we francuskim Puy, wbudowanym
w wielkie schody chrześcijańskiej bazyliki). Przypomina, że
Dla obszerniejszej orientacji odsyłamy do opracowań monograficznych: B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2009;
G. Klaja, Ołtarz w świetle teologii, Kraków 2008.
3
Zob. A. Szyjewski, „Ołtarz w religiach pozachrześcijańskich”, w: Encyklopedia Katolicka 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, 558.
2
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do dziś we francuskim Mériadec czy Sainte-Anne-d’Auray
chorzy kładą się na olbrzymim wydrążonym megalicie. Istotne
jest tu, jak widać, nie odmówienie jakiejś modlitwy, lecz przede wszystkim dotknięcie „świętego kamienia”.4
1.2 Ołtarz biblijny

Gdy idzie o tradycję biblijną,5 odnajdujemy dość podobny
schemat mentalny: ofiara zostaje przyjęta w momencie fizycznego złożenia jej na ołtarzu. Tak na przykład funkcjonował
mechanizm ofiary Abrahama: Abraham przez samo położenie
syna na ołtarzu złożył Bogu ofiarę, którą Bóg przyjął. Biblia
ukazuje nam pewną istotną nowość ofiary Abrahama: istotą
ofiarowania nie było samo zabicie ofiary, ale posłuszeństwo
Bogu. Według Biblii ołtarz jest miejscem uświęcenia tego, co
do tej pory było nie uświęcone, zwyczajne. Przypomina o tym
spór Jezusa z uczonymi na temat ołtarza, który uświęca ofiarę.
Jezus przypomina, że to ołtarz uświęca ofiarę a nie odwrotnie.
Od momentu, gdy jakaś rzecz została złożona na ołtarzu, ma
już zupełnie nowe znaczenie. Zatem owo „bycie w kontakcie”
z ołtarzem stawało się kwestią wielkiej wagi. Pewnym zobrazowaniem tej „ekskluzywności” ołtarza jako świętego stołu, są
starotestamentalne chleby pokładne. Leżały one w świątyni na
specjalnym złotym stole (nie był on ściśle ołtarzem) przy ołtarzu kadzenia, a przez fakt złożenia ich w tym miejscu stawały
się one wyjęte ze zwykłego spożycia, wolno je było jeść tylko
kapłanom.6
J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, 111.
Na temat ołtarza w tradycji biblijnej zob. A. Tronina, „Ołtarz w Biblii”,
w: Encyklopedia Katolicka 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, 559-560.
6
S. Łach, „Chleby pokładne”, w: Encyklopedia Katolicka 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, 189.
4
5
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1.3 Ołtarz chrześcijański
Wprawdzie pierwotny Kościół potrzebował odcięcia od
kultu Starego Przymierza i kultów pogańskich, a krwawy ołtarz był ich najważniejszym znakiem, jednak nigdy nie potępiono roli ołtarza (wbrew tendencyjnym interpretacjom starożytnych pism, np. Tertuliana). Chrześcijanie przede wszystkim
najpierw przypisali ołtarzowi świątynnemu i ofiarom ze zwierząt rolę zapowiedzi jedynej prawdziwej Ofiary prawdziwego
Kapłana, Chrystusa, na ołtarzu Krzyża, gdzie prawdziwym
Barankiem był On sam. Chrystologiczna interpretacja ołtarza
wsparła się m. in. na wzniosłym fragmencie 1 Listu św. Pawła
do Koryntian, gdzie ukazana jest realizacja profetycznych wydarzeń starotestamentalnych w perspektywie Chrystusa:
...nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem,
wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im
duchowej skały, a skałą był Chrystus. (1 Kor 10, 1-4).7

Tekst ten z pewnością wsparł nową symbolikę ołtarza jako
świętej skały, z której wierzący piją duchową wodę łaski. Po
okresie Eucharystii sprawowanych w domach chrześcijan i na
grobach męczenników8, nadszedł w IV-V wieku czas na rozkwit liturgii chrześcijańską, gdzie w przestrzeni ołtarza otwarcie dokonywało się ofiarowanie świętych darów sakramentalnych, a ołtarz – jak gdyby na nowo – stał się misteryjnym
źródłem łask. Istotnie bowiem, nawet gdy budowano ołtarz na
grobach męczenników, czyniono to właśnie po to, aby uczcić
Cytaty Biblijne wg Biblii Tysiąclecia, wyd. V.
Zob. B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków
2009, 90-91; zob. także S. Araszczuk, „Ołtarz w chrześcijaństwie”, w: Encyklopedia Katolicka 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, 561.
7
8
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męczennika, a nie odwrotnie. Wstęp do obrzędów poświęcenia
ołtarza objaśnia, że to nie relikwie męczennika uświęcają ołtarz, ale raczej to ołtarz nadaje im znaczenie, poprzez najświętszą Ofiarę, która jest na tym świętym kamieniu składana
i z niego rozdzielana, jak z biblijnej duchowej skały.9
2. Ofiarowanie
Po tym z konieczności pobieżnym, acz potrzebnym nawiązaniu do tradycji, możemy stwierdzić z całą pewnością, że ołtarz jako element konstrukcji kościoła jest rzeczą (lepiej może
„przestrzenią”) absolutnie centralną. Można wyobrazić sobie
– choć z trudem - kościół bez ambony, chrzcielnicy czy miejsca przewodniczenia, ale nie bez ołtarza. To dlatego nie da się
w zasadzie poświęcić kościoła bez poświęcenia ołtarza. I również dlatego normalnie nie da się przeprowadzić ofiarowania
bez ołtarza. Ołtarz pozostaje elementem fundamentalnym ofiarowania. Zwracamy na to uwagę właśnie ze względu na tezę
naszego opracowania: ofiarowanie dokonuje się na ołtarzu,
a nie w rękach szafarza.
2.1 Terminologia ofiarnicza

Przejdźmy zatem do meritum naszego studium, jakim jest
tzw. „ofiarowanie” mszalne. Wciąż istnieje pewien rozdźwięk
pomiędzy terminologią oficjalnego dokumentu, jakim jest
Pomimo swojej roli misteryjnej, ołtarz chrześcijański nie przestał
mieć także znaczenia uzdrawiającego, spotykamy w tradycji świadectwo
o siostrze św. Grzegorza z Nazjanzu, która będąc chora, nocą wyszła ze
szpitala i oparła swą głowę o ołtarz, co poczytano jej za czyn chwalebny,
por. B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2009, 182.
9
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Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, a codziennością duszpasterską w sprawie rozumienia „ofiarowania” czy
„przygotowania darów”. I chociaż wyrażenie „przygotowanie
darów” dość dobrze się przyjmuje, przy jednoczesnym usunięciu terminu „ofiarowanie”, to wydaje się, że kategoryczne usunięcie z tego kontekstu słowa „ofiarowanie” nie jest całkowicie uzasadnione.
To prawda, że od formalnej strony podczas Mszy jest tylko
jedno „Ofiarowanie” jako część anafory, po przeistoczeniu, jak
ujmuje to liturgika słowami Ogólnego Wprowadzenia do
Mszału. Ale choć liturgika z konieczności zajmuje się rozdrabnianiem poszczególnych momentów rytualnych na części
pierwsze i ich analizowaniem, to już sama liturgia jako akt
kultyczny niezbyt za tym przepada. Fakty są bowiem takie, że
już od przygotowania darów rozpoczyna się liturgia o charakterze ofiarnym i że jest ona ściśle związana z materią ołtarza.
Institutio Generalis Missali Romani (IGMR) oraz jego polski odpowiednik, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) mówią, że modlitwa „super oblata” jest zakończeniem przygotowania darów. Na pierwszy rzut oka to by
oznaczało, że wszystkie czynności poprzedzające nie mają innego charakteru jak przygotowawczy. Wtedy istotnie błędem
byłoby mówienie „ofiarowanie” tylko na tę część Mszy. Bo nie
jest to jeszcze ofiara sensu stricto. Jednakże jest ewidentne, że
nie są to czynności oderwane od ofiary, gdyż charakter ściśle
ofiarny mają gesty, modlitwy i dialogi towarzyszące temu, co
nazywane jest „przygotowaniem darów” (przygotowanie ołtarza, procesja, napełnienie kielicha, złożenie chleba i wina na
mensie ołtarzowej, okadzenia, modlitwy, dialogi). Dlatego
niezależnie od nazewnictwa IGMR (wszak oprócz IGMR autorytetem jest również ryt i euchologia) widać wyraźnie, że ryt
i teksty noszą bardzo mocny rys ofiarniczy. Gesty i słowa
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typowo ofiarnicze, słowo „ofiara” powtarzające się w dialogu
„Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę (łac. sacrificium) ... /
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich...” sprawiają, że naprawdę trudno oderwać to, co nazywamy „przygotowaniem
darów”, od charakteru prawdziwej ofiary, która się właśnie rozpoczyna. Podobnie fizyczne unoszenie w górze samych darów
przed złożeniem ich na mensie ołtarza nie jest już li tylko
„przygotowaniem” w sensie jakiejś fizycznej czynności, jest tu
ryt ofiarniczy, któremu towarzyszy ofiarnicza modlitwa: „Tobie
go przynosimy... (łac. offerimus)”. Faktyczne zaś „przyniesienie” realizuje się, gdy dar dotknie ołtarza. Nie oznacza to jednak wcale końca „ofiarowania”, które dopiero się rozpoczyna.
Widać wyraźnie misterną i tajemniczą „grę” między ofiarą
„naszą” a ofiarą Chrystusa, przez krótki czas jest to jeszcze
tylko ofiara ludzka, ale wraz z rozwojem rytu stanie się wkrótce ofiarą Chrystusa w ścisłym sensie. Pewnie dlatego tak silnie
utrzymuje się nazwa „ofiarowanie”, a wydaje się, że poniekąd
słusznie, bo okadzanie darów nie ma charakteru np. ich
„uczczenia” (jak to zazwyczaj jest w przypadku okadzeń), ale
wyraża właśnie ofiarę Kościoła, która wzniesie się do Boga.
W łacinie słowo „oblatio” (dosł. „ofiara, ofiarowanie”) występuje w interesującej nas części IGMR dwa razy: pierwszy
raz po złożeniu darów i okadzeniu, a drugi raz po konsekracji.
A więc „oblatio” dotyczy zarówno darów złożonych na ołtarzu, jak i konsekrowanych darów w modlitwie eucharystycznej, ale nie darów jeszcze nie leżących na ołtarzu.
Termin „oblatio” może oznaczać zarówno rzecz, np. samą
ofiarę, jak także i czynność składania ofiary. I tak w IGMR 75
czytamy, że kapłan okadza „dona”, aby ukazać, że „oblatio”
Kościoła wznosi się do Boga. Tu „oblatio” oznacza rzecz, ofiarę. Czy to znaczy, że ofiara już się dokonuje? W pewnym sensie tak, ale z pewnym rysem rytualnej antycypacji faktycznego
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„oblatio” - ofiarowania, tego, które dokona się wewnątrz modlitwy eucharystycznej, po konsekracji, gdy dokonuje się owo
„oblatio, per quam (...) Ecclesia (...) hostiam immaculatam
Patri offert”, jak powie to IGMR w numerze 79.
„Oblatio” po konsekracji (IGMR 79) oznacza, że wierni
składają ofiarę z siebie tym razem wraz z osobą Chrystusa.
Mamy tu do czynienia z wypełnieniem ofiary, ponieważ ofiara
wiernych nie jest skuteczna sama z siebie, ale potrzebuje ofiary Chrystusa. Polskie OWMR tłumaczy „oblatio” w IGMR 75
jako „ofiara”, a to samo słowo w IGMR 79 jako „ofiarowanie”.
Widać wyraźnie wolę zarezerwowania polskiego terminu
„ofiarowanie” na czas po konsekracji.
Przyjrzyjmy się teraz nie gestom, ale samej terminologii
ofiarniczej, stosowanej w łacińskim opisie liturgii eucharystycznej i w polskim jego przekładzie. Zacznijmy od opisu
przygotowania darów w Institutio Generalis Missali Romani
(IGMR) oraz jego polskim odpowiedniku, Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (OWMR).
2.2 „Offertorium” i „oblatio”

Pierwszą parą ciekawych terminów są słowa „offertorium”
i jego polski odpowiednik „przygotowanie darów”.
IGMR 74. Processionem, qua dona afferuntur, cantus ad offertorium comitatur (…), qui protrahitur saltem usquedum dona super
altare deposita sunt. (…) / OWMR 74. Procesji z darami towarzyszy
śpiew na przygotowanie darów (…), który trwa przynajmniej do
chwili, gdy dary zostaną złożone na ołtarzu.

Kolejnym terminem jest „oblatio”, tłumaczone na język
polski jako „ofiara”:
IGMR 75. (…) sacerdos dona super altare collocata incensare
potest (...), ut oblatio Ecclesiae eiusque oratio sicut incensum in
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conspectum Dei ascendere significentur. / OWMR 75. (...) kapłan
może okadzić złożone na ołtarzu dary (...), aby w znakach wyrazić,
że ofiara i modlitwa Kościoła wznosi się przed oblicze Boga jak kadzidło.

W punkcie 77 pojawia się łaciński termin „oblata”, wyrażony polskim terminem „dary”, ale także łaciński pierwowzór
wyrażenia „przygotowanie darów” („praeparatio donorum”):
IGMR 77. Depositione oblatorum facta (...) per orationem super
oblata praeparatio donorum concluditur (...). / OWMR 77. Po złożeniu darów na ołtarzu (...) modlitwą nad darami kończy przygotowanie darów (...).

W kolejnych punktach OWMR omawiana jest struktura
modlitwy eucharystycznej, gdzie na nowo pojawia się termin
„oblatio”, tym razem oddany w jęz. polskim nie dotychczasowym słowem „ofiara” (jak w OWMR 75), ale „ofiarowanie”.
Różnica w tłumaczeniu tego terminu między OWMR 75
a OWMR 77 jest wyraźnym znakiem pewnej tendencji teologiczno-duszpasterskiej: chodzi o zarezerwowanie polskiego
terminu „ofiarowanie” tylko dla jednej tylko czynności liturgicznej, już po konsekracji:
IGMR 79. Praecipua elementa e quibus Prex eucharistica constat, hoc modo distingui possunt: (…) f) Oblatio: per quam in ipsa
hac memoria Ecclesia, eaque praesertim hic et nunc congregata, in
Spiritu Sancto hostiam immaculatam Patri offert. Intendit vero
Ecclesia ut fideles non solummodo immaculatam hostiam offerant
sed etiam seipsos offerre discant (…) / OWMR 79. W strukturze
Modlitwy eucharystycznej można wyróżnić następujące zasadnicze
części: (…) f) Ofiarowanie: sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony, w Duchu Świętym składa Ojcu nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną Hostię, lecz by się także uczyli samych siebie składać
w ofierze (…)
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2.3 „Offertorium” i „przygotowanie darów”

Po łacinie obrzęd przygotowania darów na ołtarzu ma dwie
nazwy: oprócz określenia „preparatio donorum” (IGMR 77),
nazwany jest także tradycyjnie „offertorium” (IGMR 74).
Co do słowa „offertorium”, stoimy wobec pewnej niewiadomej. W słownikach łaciny10 klasycznej w miejsce tego terminu znajdziemy zasadniczo jedynie jego źródłosłów, „offero”. Słowo to oznacza m.in. ofiarować, przedstawiać, pokazać
(np. się komuś); wystawiać (np. miecz), przeciwstawiać się
(np. w dyskusji); ofiarować, wystawić (się na niebezpieczeństwo); sprawić (np. radość komuś), spowodować (np. śmierć =
zabić) itp. Podobnie, gdy idzie o słowo „oblatio”, znajdziemy
tam znaczenie „ofiara, dar, poświęcenie (się)”. Oba zaś terminy: „offero” i „oblatio” mają wspólny korzeń słowotwórczy
(„oblatus” jest jedną z form czasownikowych słowa „offerre”).
Dlaczego tekst polski tłumaczy „offertorium” z IGMR 74
wyrażeniem „przygotowanie darów”? Odpowiedź narzuca się
sama: brakuje nam dokładnego odpowiednika łacińskiego „offertorium”, które jest w zasadzie wyrażeniem idiomatycznym,
„technicznym” dla liturgii rzymskiej, i nie ma go w słownikach klasycznych. Słowniki kościelne ograniczają się do określenia „ofiarowanie” lub im podobnych, jednakże w polskim
OWMR 74 wyraźnie starano się uniknąć słowa „ofiarowanie”.
Tłumacz zdecydował się na zastąpienie słowa „offertorium”
innym wyrażeniem, zaczerpniętym z IGMR 77: „preparatio
donorum”. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie, czy nie można
W kwestii objaśnień terminów łacińskich kierujemy się wskazaniami
następujących słowników: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski,
wyd. III, Poznań 1958; L. Castiglioni, S. Mariotti, Vocabolario della lingua
latina, Milano 1996, Słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa
2001.
10
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było pozostać przy starym wyrażeniu „offertorium”, zgodnie z
zasadą lectio difficilior.
2.4 Rozwój terminologii

Zwróćmy jeszcze uwagę na interesujące zjawisko rozwoju
terminologii ofiarniczej w IGMR 75-79. Prawidłowości, o których powiemy, nie są być może zawsze zamierzone (Caeremoniale Episcoporum zdaje się je ignorować), ale rzeczywiście
istnieją, co dla nas jest pewnego rodzaju wykładnią.
Najpierw, zanim dary zostaną złożone na ołtarzu, są one nazywane łacińskim „dona”. Termin ten oznacza dosłownie
„dary”, w sensie samej materii chleba i wina. Potem, gdy dary
zostaną złożone na mensie ołtarza, IGMR stopniowo przechodzi do nazywania ich „oblata”. Przez położenie na ołtarzu, niejako przez zespolenie się z ołtarzem, wraz z rozwojem rytu
stają się one świętymi darami. „Dona” oznaczałoby więc
w IGMR przede wszystkim dary dopiero przeznaczone do
ofiary, nie związane jeszcze całkowicie z ołtarzem, przygotowane w zakrystii lub niesione w rękach wiernych w procesji,
a także czekające na ołtarzu na zamknięcie obrzędu „offertorium” (np. okadzenie).
Pozostaje jeszcze jeden ważny termin, „hostia”. Do jego
użycia dochodzi IGMR / OWMR, gdy mowa jest o konsekracji, a wtedy już nie używa się terminu „oblata”. Hostia oznacza dosłownie „ofiarę”, ale jest to także termin techniczny dla
hostii jako chleba przeistoczonego w Ciało Pańskie. Bez szczegółowej analizy dodajmy, że „hostia” jest szczególnie ofiarniczym słowem, którego źródłosłów jest tyleż niejasny, co stary,
a zawsze związany z ofiarami ze zwierząt.11
Por. także „Hostus”, w: Etymological dictionary of Latin and the
other Italic languages, red. M. de Vaan (wg asklib.hcl.harvard.edu/a.
php?qid=114598, dostęp 27.06.2013).
11
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3. Magiczne dotknięcie?
IGMR 75 wspomina, że kapłan okadza jeszcze „dona”
umieszczone na ołtarzu, ale IGMR 77 już przechodzi definitywnie do terminu „oblata”:
Depositione oblatorum facta (...) per orationem super oblata
praeparatio donorum concluditur...

Rodzi się pytanie, jaki sens ma zmiana terminologii przed
złożeniem darów na ołtarzu i po ich złożeniu. Wydaje się, że
nie ma tu przypadku. Kluczowym momentem tej swoistej
przemiany jakościowej jest bowiem właśnie związanie darów
z ołtarzem. Wydaje się, że to właśnie w tym liturgicznym momencie, wraz z zetknięciem się z mensą ołtarzową, następuje
początek owej jakościowej zmiany. Chleb i wino przestają być
„dona”, a stają się (wraz z rozwojem rytu) „oblata”. Najwyraźniej dzieje się to przez ich nowy kontekst, którym jest ołtarz.12
Obydwa terminy („dona” i „oblata”) są przetłumaczone
w polskim OWMR po prostu jako „dary”. Dzieje się to być
może ze względu na mniej wysublimowane słownictwo ofiarnicze w naszym języku. Można by pewnie rozróżnić je na poziomie językowym poprzez dodanie odpowiedniego kwalifikatora, np. „złożone dary” lub „modlitwa nad złożonymi
darami”, ale uznano to najwyraźniej za niekorzystne w tłumaczeniu. Tak czy inaczej, tego niuansu po polsku nie oddano,
a co za tym idzie niuans stał się zupełnie niewidoczny dla
wiernych, a także, samych kapłanów. Okaże się dalej, że na
pewną szkodę duszpasterską, gdyż bez dostrzeżenia tego niuansu ryzykuje się właśnie w tym momencie niebezpieczne
Ołtarz jest sam w sobie znakiem ofiary, co podkreśla krzyż przy ołtarzu (okadzenie krzyża nawiązuje do ofiary krzyża, który jak już mówiliśmy
stał się ołtarzem ofiary Chrystusa).
12
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pomniejszenie roli ołtarza jako miejsca przemiany „dona”
w „oblata”. Dzieje się to przez przypisanie zbyt wielkiej roli
modlitwie kapłana w trakcie unoszenia darów. Skutkuje to
ostatecznie niebezpieczeństwem potraktowania ołtarza jako
rodzaju pulpitu, który jest potrzebny dla złożenia darów już
przemienionych niezależnie przez modlitwę kapłana. A przecież jest dokładnie odwrotnie: modlitwa ta jedynie towarzyszy
przemianie, która dokonuje się niejako „sama” na ołtarzu,
oznaczającym wszak coś znacznie więcej, niż tylko miejsce
„składowania” dla już przemienionych darów.13
Czy ta zmiana jakościowa z „dona” w „oblata” dokonuje
się nagle na zasadzie „magicznego” dotknięcia mensy ołtarzowej? Oczywiście nie, gdyż, jak wykazaliśmy, znajdujemy się
wewnątrz całego liturgicznego procesu, na który składają się
przede wszystkim przestrzeń, gesty i słowa oraz wzmagająca
się Boska interwencja. Niemniej na pewno nie należy zapominać o roli przestrzeni, którą jest ołtarz. Bo chociaż Boska interwencja może obyć się i bez ołtarza (jak wiemy, zdarzają się
w duszpasterstwie ekstremalne sytuacje, gdzie dokonuje się
konsekracji poza ołtarzem), to jednak ryt liturgiczny domaga
się poszanowania elementów na zasadzie harmonii i wewnętrznej spójności. Obrzęd złożenia darów na ołtarzu jest
przestrzenią zadania dla kapłanów, którzy powinni dokonać
Spotykamy w literaturze wystarczającą ilość świadectw (Nowowiejski), że modlitwy offertorialne zrodziły się stopniowo w okresie, gdy wierni
przestali przynosić do ołtarza dary dla ubogich i dary mszalne. Akcja liturgiczna przeniosła się całkowicie na obszar ołtarzowy i pozostała w gestii
jedynie celebransa, który to dla wypełnienia tego momentu celebracji odmawiał rozmaite modlitwy. Jungmann (s. 36) ukazuje także na przykładzie
Ordines Romani, że w XI w. dużą wagę miały modlitwy ofiarnicze, lecz jest
to oczywiste, gdyż celem Ordines było przede wszystkim utrwalenie tekstów, nie gestów.
13
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pewnej trudnej transpozycji: przejść od natchnionego wznoszenia darów do równie misteryjnego kładzenia darów. Rytualne wznoszenie ku Bogu świętych darów w liturgii jest historycznie tylko jedno: podczas doksologii kończącej modlitwę
eucharystyczną.14 A to przecież zupełnie inny moment.

Streszczenie
Autor zwraca uwagę na jeden z istotnych elementów Eucharystii, który w duszpasterstwie ulega mimowolnemu zaciemnieniu, a pomimo tego pozostaje jednym z najważniejszych i najciekawszych rytów liturgii. Mowa o złożeniu darów
na ołtarzu w znaczeniu tyleż dosłownym, co teologicznym.
Wydaje się, że to właśnie w tym liturgicznym momencie, wraz
z zetknięciem się z mensą ołtarzową, następuje początek owej
jakościowej zmiany. Chleb i wino przestają być „dona”, a stają
się (wraz z rozwojem rytu) „oblata”. Najwyraźniej dzieje się
to przez ich nowy kontekst, którym jest ołtarz. Czy ta zmiana
jakościowa z „dona” w „oblata” dokonuje się nagle na zasadzie „magicznego” dotknięcia mensy ołtarzowej? Oczywiście
nie, gdyż, jak wykazaliśmy, znajdujemy się wewnątrz całego
liturgicznego procesu, na który składają się przede wszystkim
przestrzeń, gesty i słowa oraz wzmagająca się Boska interwencja. Niemniej na pewno nie należy zapominać o roli przestrzeni, którą jest ołtarz.

A. Żądło, „Podniesienie”, w: Encyklopedia Katolicka 15, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, 949-950; zob. także B. Margański, „Doksologia”, w:
Encyklopedia Katolicka 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz,
Lublin 1985, 32-33.
14
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Summary
The author stresses one of the important elements of the
Eucharist which is being inadvertently obscured, although it
remains one of the most important and interesting liturgical
rites. What is meant here is the placing of the gifts on the altar
not so much in the literal sense as in the theological one. It
seems that it is this liturgical moment, when the gifts touch the
altar stone, that is the beginning of a true quality change. Bread
and wine cease to be “dona” and become (with the progress of
the rite) “oblata”. It is obvious that this happens in the new
context of the altar. Does this change from „dona” into „oblata”
happen suddenly thanks to a “magical” touching of the altar
stone? Of course not, because we are inside the whole liturgical
process consisting of the space, words, gestures and increasing
Divine intervention. Nevertheless, we cannot forget the role of
the area of the altar.
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KOORDYNACJA DZIAŁAŃ
W DUSZPASTERSTWIE
Coordination of activities in the pastoral
Optymalne wyniki w organizacji duszpasterstwa można
osiągnąć pod warunkiem, że jego poszczególne struktury (personalne i instytucjonalne) będą funkcjonować operatywnie
i skutecznie. Do tego niezbędna jest koordynacja działań pastoralnych, podejmowanych w ramach misji kościelnej.
Poszukując sposobów na przeprowadzenie pozytywnych
przemian w działalności duszpasterstwa, trzeba określić jasne
reguły koordynacji duszpasterskiej i skonkretyzować system
jego „zarządzania”. Chodzi tu o określenie celów i zasad
współpracy pastoralnej i ustalenie kompetencji koordynatorów.1
* Ks. Przybyłowski Jan – prof. dr hab. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
Od czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych w UKSW
w Warszawie. Autor licznych artykułów dotyczących przede wszystkim
problematyki wychowania chrześcijańskiego, a także kilku książek o tematyce pastoralnej.
1
Systemem zarządzania określamy uporządkowany zbiór formalnych
reguł i faktycznie stosowanych metod planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, czyli sprawowania takich funkcji, które składają
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I. Pojęcie koordynacji
Ogólnie koordynację można określić jako „włączenie do
działań wszystkich i tylko tych elementów (ludzi wykonujących określone czynności i innych zespołów spełniających
określone funkcje), które są niezbędne do zapewnienia powodzenia, i to włączenie ich tak, aby elementy te maksymalnie
przyczyniły się do powodzenia całości (instytucji, zespołów,
lub ich fragmentów) – a więc włączenie ich we właściwej jakości i ilości i we właściwej chwili”.2 Celem koordynowania
jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania „organizmu”,3
w czym ma pomóc łączenie, jednoczenie i harmonizowanie
wszystkich czynności organizacyjnych i wysiłków osób spełniających określone funkcje. Efektem koordynacji jest „owocność” działań podejmowanych zarówno w ramach całego organizmu, jak i jego poszczególnych części składowych.
1. Współdziałanie w osiąganiu wyznaczonych celów
Koordynacja ma prowadzić do współdziałania (fundament
trwałej społeczności), w ramach którego konieczne jest stworzenie hierarchii celów i podziału zadań. Przy braku podziału
się na komplementarny sposób zarządzania organizacją. L. Krzyżanowski,
Podstawy nauki zarządzania, Warszawa 1985, s. 216-217; 256.
2
J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1979, s. 262-263.
3
Wprowadzone tu pojęcie organizmu odnosi się bezpośrednio do organizacji w znaczeniu funkcjonalnym i strukturalnym. W sensie najogólniejszym organizacja to „pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej
własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki
współprzyczyniają się do powodzenia całości”. T. Kotarbiński, Traktat
o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 148.
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ról i hierarchii celów, współdziałanie staje się nieefektywne.
Pewne jego proste formy mogą zaistnieć bez hierarchii, ale
warunkiem jest podobne wyczucie wartości u członków społeczności. Najbardziej decydującym czynnikiem istnienia społeczności jest jednak współdziałanie w osiąganiu pewnego
celu, na którym zależy wszystkim. Może on być wyraźnie
sformułowany i uświadomiony, albo tylko wyczuwany przez
wszystkich uczestników społeczności.
3. Organ koordynujący
Podstawą koordynacji jest taka współpraca różnych osób
i systemów działania, która nie naruszy ich odrębności. Takiej
współpracy służy przede wszystkim nastawienie działań poszczególnych osób na maksymalne zaangażowanie w realizację celu wyznaczonego w planie działania.
Ważnym elementem koordynacji jest motywowanie osób
działających i kontrolowanie czynności wyznaczonych w planie działania – są to funkcje organu kierowniczego. Głównym
jego zadaniem jest jednak podejmowanie decyzji kierowniczych. W procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywają specjaliści, zwłaszcza w fazie przygotowawczej, która poprzedza wybór. Pomoc specjalistów jest szczególnie potrzebna
w przygotowaniu nowej kadry. Organ koordynujący, wraz
z poszerzaniem się przedmiotu organizacji, powinien bowiem
reagować na nowe wymagania poprzez dobór i przygotowanie
nowych ludzi według zasady kompetencyjności: „właściwy
człowiek na właściwym miejscu”.4
Zob. H. Koontz, C. O’Donnell, Zasady zarządzania. Analiza funkcji
kierowniczych, Warszawa 1969, s. 52-53.
4
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II. Koordynacja duszpasterska
W koordynacji działań duszpasterskich należy przyjąć jeden niezmienny cel Kościoła – aktualizowanie pośrednictwa
zbawczego, które ma służyć każdemu człowiekowi stworzonemu i odkupionemu.
1. Cele koordynacji
U podstaw koordynacji działań duszpasterskich leży efektywna współpraca hierarchii z laikatem w realizacji podstawowych zadań pastoralnych. Wierni świeccy powinni poczuć się
rzeczywistymi podmiotami w życiu wspólnoty kościelnej.
„Zakłada to tak z ich strony, jak ze strony duchowieństwa, potrzebę zmian we wzajemnych relacjach, umiejętność współpracy, postawę cierpliwego dialogu, służby i obustronnego
zaufania”.5 Właściwa relacja świeckich i duchowieństwa ma
szczególne znaczenie w podejmowaniu działań, których celem
jest likwidowanie przyczyn błędów i niedociągnięć w działaniach duszpasterskich. Trudno również przecenić znaczenie
współpracy tych podmiotów w niwelowaniu realnych zagrożeń, które przeszkadzają wiernym wyznawcom Chrystusa nie
tylko w rozwoju ich postaw wiary (dążenie do doskonałości,
świętości), ale również utrudniają realizowanie osobistego powołania życiowego w warunkach światowych.
Dokonujące się przemiany środowiskowo-kulturowe mają
tylko częściowy wpływ na obecność Kościoła w świecie. ZdaJan Paweł II, Przemówienie do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum Kościół wspólnotą ewangelizującą. (12. 01.
1993), L’Osservatore Romano” 14(1993)2, s. 16 (wydanie polskie).
5
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rzają się jednak sytuacje wyjątkowe, wymagające reakcji nadzwyczajnych (interwencji) ze strony Kościoła. Koordynacja
działań pastoralnych jest wówczas podstawowym warunkiem
„powodzenia całości”, czyli efektywnego współdziałania podmiotów ewangelizacyjno-duszpasterskich. W podejmowaniu
takich działań współpraca ewangelizatorów i duszpasterzy domaga się również szczególnego uwrażliwiania na aktualne napięcia i zakłócenia w życiu członków Kościoła, ale też poznawania autentycznych problemów ludzi oddalonych od
Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała, których wiara osłabła lub
nawet zanikła.
Jan Paweł II zauważa to niebezpieczeństwo i uwrażliwia
duszpasterzy na negatywne przejawy życia współczesnych ludzi. Dzisiaj szerzą się wśród polskich katolików symptomy
zmęczenia, apatii, bezideowości, biernego ulegania mitowi
pieniądza i konsumpcji. Wzbudza to słuszny niepokój wielu
duszpasterzy. Szerzy się poczucie frustracji, pogłębione dodatkowo przez zjawisko bezrobocia, które szczególnie boleśnie
dotyka zwłaszcza młodych. W tej sytuacji są oni narażeni na
rozmaite formy patologii społecznej. Wielu, niestety, szuka
rozwiązania swych problemów w ucieczce w alkoholizm i narkomanię. W dziedzinie religijnej natomiast nie można nie zauważyć wpływu sekt, a także nasilających się pseudoreligijnych prądów określanych mianem new age. Natomiast
w młodym pokoleniu Polaków istnieją jeszcze bogate złoża
duchowe, na których można i należy budować. Jest jeszcze
wiele szczerego pragnienia dobra, piękna i prawdy, jest wiele
przykładów radykalnego pójścia za Chrystusem i Jego Ewangelią.6 Taka ocena stanu współczesnego pokolenia Polaków
wskazuje, że jednym z celów koordynacji działań
6

Tamże, s. 17.
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duszpasterskich powinna być z jednej strony jak najszybsza
i najskuteczniejsza reakcja na patologie środowiska ludzi
świeckich, a z drugiej strony jak najbardziej twórcze wykorzystanie ich bogactwa duchowego.
Wypełnienie misji zbawczej przez Kościół jest możliwe tylko z udziałem świeckich. Dlatego Jan Paweł II stwierdza, że
„nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych
w nową ewangelizację i misję wśród narodów. Nikt wierzący
w Chrystusa, żadna instytucja kościelna, nie może uchylić się
od tego najważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa
wszystkim ludziom”.7 W tym kontekście jawi się najważniejszy cel koordynacji pastoralnej, jakim jest połączenie nowej
ewangelizacji z funkcjami realizowanymi w zakresie pośrednictwa zbawczego, przedsięwzięciami o wymiarze ekumenicznym, działaniami o charakterze uzupełniającym i celowościowym (kulturalnym, społecznym, edukacyjno-pedagogicznym,
ekonomicznym, politycznym). W duszpasterstwie trzeba
uwzględniać problemy życia codziennego ludzi świeckich,
a zwłaszcza przemocy (agresji), niesprawiedliwości społecznej i nietolerancji. Najważniejszym zadaniem misji kościelnej
pozostaje jednak podjęcie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia obojętności religijnej, a także udzielenie wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu problemów religijnych, zwłaszcza niepewności i wątpliwości w wierze. W duszpasterstwie
nie można zatem pominąć podstawowego obowiązku Kościoła, jakim jest trwanie w obliczu Słowa i uważne wsłuchiwanie
się w to, co mówi Duch Kościołowi.8
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris mission (7.12.1990), 3.
Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Centralnego Komitetu
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 O przygotowaniach Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (8. 06. 1995), „L’Osservatore Romano” 17(1996)1, s. 33 (wydanie polskie).
7
8
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Przy uwzględnieniu tej zasady koordynację i współpracę
duszpasterską można określić w wielkim uproszczeniu poprzez analogię do wykonania koncertu muzycznego przez orkiestrę. „Funkcjonowanie gminy chrześcijańskiej – zauważa
G. Miller - powinno przypominać orkiestrę przygotowującą
wielki koncert. Każdy z muzyków gra na swoim instrumencie
własną melodię, ale według wspólnej partytury. Jest nią
Ewangelia”.9
2. Hierarchia
Organem koordynacyjnym w Kościele jest cała hierarchia,
którą obowiązuje zasada współodpowiedzialności. Powinna
ona przejawiać się w kolegialności działania papieża i biskupów, ścisłej współpracy biskupów z prezbiterami, a także
przyjacielskich i pełnych zaufania relacjach między prezbiterami. Na skuteczność wspólnego działania w Kościele w ramach duszpasterstwa ma również wpływ współpraca biskupów i kapłanów z diakonami i osobami zakonnymi.10 Należy
tutaj podkreślić, że szczególnej troski domaga się współpraca
całego duchowieństwa ze świeckimi, zwłaszcza w ramach różnych grup, zespołów i zrzeszeń parafialnych.11 W Kościele
G. Miller, Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście się wzajemnie
w miłości (Ef 4, 2), w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991, s. 128.
10
R. Rak, Duszpasterstwo w Kościele po II Soborze Watykańskim, „Ateneum Kapłańskie” 107(1986)464, s. 105-106.
11
R. Kamiński, Przynależność do parafii katolickiej, Lublin 1987,
s. 140-141; Jan Paweł II docenia to, że niezastąpionym środkiem formacji
młodych są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Zwracając się
do biskupów polskich, powiedział: „Jest ich dzisiaj w Polsce coraz więcej.
9
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współczesnym można bowiem mówić o „nowej epoce
zrzeszeń”.12
Pasterzem Kościoła partykularnego jest biskup diecezjalny.
Jego władza ma nie tylko charakter prawny, lecz opiera się na
głębokim związku z prezbiterium i wiernymi. W nowoczesnej
metodzie duszpasterskiej, jaką jest dialog między kapłanami,
chrześcijanami, wiernymi innych religii i niewierzącymi najistotniejszym warunkiem wypełniania posłannictwa biskupa
jest bezinteresowna gotowość służenia, która ujawnia się
szczególnie w pokorze i miłości.13 Naczelną zasadą, która
określa osobowość biskupa i warunki jego posługiwania, jest
„dobro dusz”.14 W spełnianiu zbawczej misji biskup „potrzeZe szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą, drodzy Bracia, decyzje dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, które ma u nas tak bogatą i piękna tradycję”. Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum
Kościół wspólnotą ewangelizującą (12.01. 1993), „L’Osservatore Romano”
14(1993)2, 17.
12
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30.12.1988),
29.
13
W. Pluta, Biskup w diecezji, „Ateneum Kapłańskie” 69(1966)344,
s. 147-148; J. Ratzinger nazywa biskupa „centralnym elementem struktury
Kościoła”, który jako następca apostołów ma pozostawać w żywym kontakcie z Chrystusem, dzięki czemu pośredniczy w byciu Boga z ludźmi i ludzi
z Bogiem. Jest członkiem kolegium biskupów, przez które wyraża się powszechność i apostolskość Kościoła. W Kościele powszechnym biskup jest
reprezentantem Kościoła partykularnego, a w nim Kościoła powszechnego.
Ze względu na uniwersalność Ewangelii, która ma być głoszona w cały świecie, biskup jest odpowiedzialny nie tylko za członków Kościoła, ale również
za ludzi żyjących poza nim. W posługę biskupa jest też wpisane cierpienie
jako wyraz pełnej jedności z Panem. Zob. J. Ratzinger, Zur Gemeinschaft
gerufen. Kirche heute verstehen, Freiburg im Breisgau 1991, s. 89-97.
14
Zob. A. Wronka, Zadania biskupów w diecezji, „Ateneum Kapłańskie” 71(1968)356-357, s. 216.
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buje i chętnie posługuje się odpowiednimi i dobrymi współpracownikami spośród duchownych, zakonników i świeckich.
Czyniąc ich współuczestnikami swojej troski, dopuszcza do
uczestnictwa – z różnego wprawdzie tytułu i w różnym stopniu – w apostolskiej misji i powierza obowiązki, zgodnie z zasadami roztropnej współpracy pasterskiej”.15 Obowiązkiem biskupa jest zarówno pobudzać, ożywiać i potęgować inicjatywy
wiernych, jak też koordynować, kierując się przy tym motywami nadprzyrodzonymi.16 Jednak w szczególny sposób w posłudze pasterskiej biskupa uczestniczą, jako pomoc i narzędzie, kapłani, którzy powołani są do służenia Ludowi Bożemu
i stanowią wraz z biskupem jedno grono kapłańskie, poświęcające się różnym powinnościom.17
Najważniejsza rola organu koordynacyjnego spoczywa zatem na urzędzie biskupa, który jako pasterz diecezji sprawuje
władzę w imię Chrystusa. W wypełnieniu tej funkcji wspierają
biskupa wydziały kurii diecezjalnej, a także kapłani, którym
biskup powierza obowiązki duszpasterskie, lub też dzieła apostolatu o charakterze ponadparafialnym, czy to w odniesieniu
do wydzielonego terytorium diecezjalnego, czy specjalnych
grup wiernych, czy też specyficznego rodzaju działalności.18
Rolę bezpośredniego koordynatora spełnia proboszcz. Jego
obowiązki wynikają bezpośrednio z istoty wspólnoty parafialnej,
za którą przyjmuje pasterską odpowiedzialność. Prawdziwym
Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Ecclesiae Imago (22.02.1973), 198.
16
Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Ecclesiae Imago (22.02.1973), 96-98; 206.
17
II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium, 28.
18
II Sobór Watykański, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele Christus Dominus, 29.
15
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obliczem parafii jest tajemnica Kościoła, który w niej istnieje
i działa. Parafia „bowiem, choć czasem bywa uboga w środki,
niekiedy rozproszona na rozległych obszarach, albo zagubiona
w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach wielkich metropolii,
nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale
raczej «rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności», «domem rodzinnym, braterskim i gościnnym», «wspólnotą wiernych». Parafia wreszcie jest zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą
eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz
wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem
łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym”.19
W duszpasterstwie funkcja proboszcza – duszpasterza nie
ogranicza się do zadań parafialnych, gdyż jego osoba stanowi
ogniwo łączące parafię z Kościołem powszechnym. Wikariusze - współpracownicy proboszcza, którzy mają wspierać go
w pracy duszpasterskiej, powinni starać się o to, aby być przede wszystkim „ludźmi wspólnoty”.20 Tylko zakorzenienie we
wspólnocie parafialnej predysponuje wikariuszy do podejmowania trudu wychowawczego w środowisku młodzieżowym.
Udział w budowaniu wspólnoty parafialnej jest możliwy
w oparciu o wspólnotę życia kapłańskiego. Ta reguła została
19

26.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30.12.1988),

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”
(25.03.1992), 18.
20
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jasno określona w Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów:
„Proboszczowie powinni rozwijać życie wspólne w domu parafialnym ze swoimi wikariuszami, pobudzając ich do gorliwości jako swoich współpracowników i uczestników troski
pasterskiej; wikariusze ze swej strony, w celu budowania więzi
kapłańskiej, powinni uznać i szanować autorytet proboszcza”.
Wikariusz, który ma wychowywać młodzież do życia wspólnotowego, powinien najpierw sam stać się wychowankiem.21
Ważność tej zasady ukazuje się w świetle nowej ewangelizacji, której największym problemem jest „niezewangelizowanie
ewangelizujących”. „Stary człowiek”, nawet obdarzony sakramentem kapłaństwa, wymaga ewangelizacji. Warunkiem głoszenia Dobrej Nowiny jest bowiem przyjęcie Ewangelii i przejęcie się nią.22
Z pojęciem koordynacji wiąże się ściśle kolegialność prezbiterium, której podstawą jest identyczność kapłaństwa
wszystkich, którzy zostali naznaczeni kapłaństwem Chrystusa.
Kolegialność prezbiteratu w Kościele partykularnym można
rozpatrywać jedynie w sensie analogicznym do Kolegium Biskupów. Struktura kolegialna Kościoła diecezjalnego opiera
się bowiem na uczestnictwie kapłanów we władzy biskupa
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu
kapłanów (13.01.1994), 29. F. Grudniok formułuje bardzo praktyczną radę
dla wikariuszy: „Proboszcz jest równocześnie twoim ojcem i szefem. Jest to
łaska, której lekceważyć nie wolno. Istnieje bowiem praktyczna wiedza
o życiu duszpasterskim, którą daje tylko długoletnie doświadczenie w parafii. Aby zdobyć to doświadczenie, trzeba – zwłaszcza w początkach – pozwolić się kierować przez proboszcza, który winien stać się wychowawcą
i kierownikiem. Nie wolno okazywać, że jest się już dojrzałym i niepodatnym na wpływy”. F. Grudniok, Być kapłanem. Refleksje ascetyczno-duszpasterskie, Kraków 1978, s. 204.
22
Zob. J. Salij, Dylematy naszych czasów, Poznań 1994, s. 48.
21
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i wspólnocie hierarchicznej z nim. Tylko biskup posiada kościelną władzę sakramentalną i jurysdykcyjną, a nie jedynie
uczestnictwo czy władzę udzieloną przez papieża.23
Nie można zatem wprost mówić o kolegium prezbiterialnym, czy też o kolegialności diecezjalnej. W działalności Kościoła partykularnego pożądana jest jednak kolegialna współpraca duszpasterska, której podstawowym warunkiem jest
postawa miłości i wynikające stąd posłuszeństwo kapłanów
wobec biskupa, gdyż w ten sposób troska o dobro wspólne
Kościoła staje się najważniejszym celem pastoralnej działalności całego prezbiterium. Jako ważny element skoordynowanej współpracy prezbiterium jawi się też wolność, podstawa
inicjatyw indywidualnych poszczególnych kapłanów, przez
które wnoszą swój własny wkład w życie Kościoła.24 Ma to
szczególne znaczenie w duszpasterstwie nadzwyczajnym,
gdzie inicjatywa oddolna odkrywa i wskazuje na najbardziej
aktualne i autentyczne zadania pasterskie do wykonania
z udziałem wspólnoty hierarchicznej.
3. Wymiana informacji
Ciągle za mało docenianym elementem działań pastoralnych Kościoła jest swobodny przepływ informacji o aktualnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, od
których zależy w dużej mierze ich efektywność. Koordynacja
w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnego domaga się przeprowadzenia wnikliwych i gruntownych analiz socjologicznoZob. J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła
partykularnego. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1998, s. 265-275.
24
Zob. J. Ruch, Wspólnota prezbiterium diecezjalnego w nauce Soboru
Watykańskiego II, „Studia Theologica Varsaviensia” 14(1976)1, 124-125.
23
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-psychologicznych i pastoralnych, dotyczących aktualnego
stanu życia religijnego wiernych świeckich i określenia tendencji tak pozytywnych, jak i negatywnych zachodzących
przemian w ich środowisku życia. Pozwoli to na podejmowanie adekwatnych decyzji, które umożliwią poszczególnym koordynatorom zrealizowanie nie tylko wspólnych, ale też im
tylko właściwych zadań duszpasterskich. Informacja jest też
podstawą planowania duszpasterskiego.

*
**
Teologia pastoralna, z pomocą nauk prakseologicznych,
wypracowuje zasady, metody postępowania duszpasterskiego
wobec jednostek i kierowania zespołami ludzkimi, a także pozwala przystosować działalność Kościoła do współczesnych
warunków. U podstaw koordynacji duszpasterskiej musi tkwić
zasada, że najwyższą i właściwie jedyną wartością jest pomoc
człowiekowi w spotkaniu z Bogiem i podjęciu z Nim dialogu
przez Chrystusa w mocy Ducha (proces zbawczy). To stanowi
istotną treść idei zbawienia w aspekcie jednostkowym i Kościoła jako wspólnoty zbawionych. Tej zasadzie personalistyczno-chrystologicznej, musi być wszystko podporządkowane
i ona, wraz z zespołem wyprowadzonych z niej zasad określających warunki konkretnej realizacji naczelnej wartości spotkania (zbawienia, zjednoczenia – komunii, Kościoła – wspólnoty) musi tkwić u podstaw duszpasterstwa. Teoretyczne
wypracowanie zasad realizacji powyższych wartości jest zadaniem teologii duszpasterstwa.25
25

F. Blachnicki, Metoda w teologii pastoralnej, art. cyt., s. 152-153.
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SUMMARY
The article describes the coordination of activities in the
pastoral ministry. The author gives understanding of the
concept of coordination presenting: the objectives of
coordination and role hierarchy, which should be based on the
principle of co-operation and exchange of information between
bishops, priests and deacons.
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Współczesny status apostolatu
wiernych świeckich
The Contemporary Status of the Apostleship of Laity
Współczesny apostolat ludzi świeckich ma niedługą historię i dopiero od czasów Akcji Katolickiej i Piusa XI można
uznać go jako fakt nie podlegający dyskusji.1 Przed teologią
* Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek – pallotyn SAK, kierownik
Katedry Prakseologii i Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii
Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący redakcji „Warszawskich Studiów Pastoralnych” (kwartalnik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW
punktowany 6 p.). Autor ma w swoim dorobku 15 książek, kilkadziesiąt
artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularnych. Warszawa
2009. 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
E. Weron, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, Communio
7(1987)3, s. 84. Podczas światowego kongresu apostolstwa świeckich
(1957) Pius XII zakwestionował prawomocność podziału na biernych
i czynnych członków Kościoła i ukazał konkretne dziedziny aktywności
apostolskiej świeckich. Zob. na ten temat A. Zuberbier, Kościół to nie tylko
księża, Przegląd Pastoralno-Homiletyczny 2(1988)2, s. 5-59. Od tego czasu
uznaje się że świeccy powinni być gwarantami tego, że problemy i do-
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otworzyły się nowe możliwości badania roli świeckich w Kościele i ich wpływu na jego życie i działalność. Zmieniła się też
eklezjologia pastoralna, dlatego Biskup Hemmerle, korzystając z osiągnięć współczesnej teologii laikatu, mógł stwierdzić,
że „Kościół może tworzyć się za każdym razem na nowo z materiału świata, ze stworzenia i ludzkiej historii”.2 Rzeczywistość świata jest bardzo ważnym elementem katolickiego rozumienia apostolatu.
Rewolucyjne zmiany w określeniu miejsca wiernych świeckich w Kościele i w świecie poczynił dopiero Sobór Watykański II. W rozdziale IV Konstytucji Lumen gentium („Katolicy świeccy”) i w Dekrecie o apostolstwie świeckich zostały
wyznaczone zasady obecności laikatu w Kościele i w rzeczywistości ziemskiej. Zapoczątkowane i przeprowadzone w trakcie II Soboru Watykańskiego reformy mogą się jednym wydawać karkołomne, natomiast innym bojaźliwe. Ta rozbijająca
Kościół na kontrowersyjne obozy przepaść między progresistami a ultrakonserwatystami ukazuje poważny problem
z wprowadzeniem reformy soborowej: trudności w realizowaniu reform w dużym stopniu były wynikiem niewystarczającej
jednomyślności w teologicznych pryncypiach odnowy.3 I tak
na przykład bp V. Saxer twierdzi, że „zawsze trudno będzie
zdefiniować status laikatu, mając z jednej strony do dyspozycji
wyłączenia teksty polemiczne, z drugiej zaś – teksty nie dotyczące go bezpośrednio. Chciałoby się rzec, że sprawa z laikatem ma się tak, jak sprawa z Bogiem: nie można tu niczego
świadczenia świata wejdą w zakres zbawczej służby Kościoła i życie wspólnot ekelzjalnych.
2
H. Verweyen, Eklezjalny charakter posług kościelnych, Communio
7(1987)3, s. 109-110.
3
H. Verweyen, Eklezjalny charakter posług kościelnych, Communio
7(1987)3, s. 111.
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więcej dokonać, jak tylko stworzyć teologię apofatyczną.
W momencie gdy zamierzamy określić, czym jest laikat,
wszelkie definicje stają się analogiczne i relatywne”.4
Pomimo dowartościowania w soborowej nauce roli laikatu
i jego własnego, świeckiego posłannictwa do świata – o którym mówi Dekret o apostolstwie świeckich, a także Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym – w latach posoborowych nastąpił jednak wyraźny spadek
zainteresowania wśród świeckich apostolstwem w świecie.
Wzrosło natomiast zainteresowanie apostolstwem w obrębie
wspólnoty kościelnej. Stało się tak, pomimo że Sobór wyraźnie ukierunkował powołanie świeckich ku światu: „Ludzie
świeccy zaś szczególnie powołani są do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może
solą ziemi” (KK 33).5
Kościół, który jest nie tylko tajemnicą (por. KDK 40), ale
żyje i działa w świecie,6 ma obowiązek badać i wyjaśniać znaki czasu w świetle Ewangelii (KDK 4). W ich odczytaniu i inCyt. za A. Faivre, U początków laikatu, w: Laikat w Kościele Katolickim, Warszawa 1992, s. 7.
5
E. Weron, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, Communio
7(1987)3, s. 88.
6
Sobór Watykański II, ukazując pełny obraz Ludu Bożego, przypominając jakie miejsce mają w nim nie tylko duchowni, ale i świeccy, i nie tylko
przedstawiciele hierarchii, ale także instytutów życia konsekrowanego, nie
wyprowadził tego obrazu z jakiejś tylko przesłanki socjologicznej. Oczywiście, że Kościół, jako ludzka społeczność, może być również badany i określany w tych kategoriach, jakimi posługują się nauki o każdym ludzkim
społeczeństwie. Jednakże kategorie te nie wystarczają. Istotna dla całej
wspólnoty Ludu Bożego i dla każdego jej członka jest nie tylko jakaś specyficzna „przynależność społeczna”, ale istotne jest dla każdego i dla
wszystkich szczególne „powołanie” (RH 21).
4
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terpretacji potrzebne jest jednak przewartościowanie celów
życiowych wiernych świeckich. To prawda, że życie w świecie
domaga się oczyszczenia serca i woli, czyli przejścia od egoizmu do miłości i samo oddania. Świeccy muszą również walczyć przeciwko potrójnej pożądliwości, która stale popycha
ich ku egocentrycznemu i hedonistycznemu korzystaniu z dóbr
ziemskich. Jednak można dyskutować z poglądami, które
przedstawia P.C. Phan, że w tej duchowej walce praktyka
trzech rad ewangelicznych w sposób odpowiedni do stanu
świeckiego jest konieczna. Twierdzi on, że „jedynie w ubóstwie rozumianym nie jako totalne wyrzeczenie się i odłączenie od ziemskiego posiadania, lecz jako trzeźwe korzystanie
(a zatem unikanie luksusu i samozadowolenia) może świecki
praktykować jałmużnę w różnych jej formach: służba wspólnocie, praca charytatywna, działalność ochotnicza, składki
pieniężne na cele społeczne itp. Jedynie w czystości rozumianej nie jako całkowita abstynencja lecz jako przemiana i integracja ludzkiej płciowości w twórczą i scalająca siłę w życiu,
z wymaganą dozą zdrowego ascetyzmu i samodyscypliny,
mogą świeccy w małżeństwie kochać i być sobie nawzajem
wierni. Jedynie w posłuszeństwie rozumianym nie jako wyrzeczenie się dysponowania swoją wolą lecz jako uległość Bożemu wezwaniu i Boża zachęta w każdej sytuacji, mogą świeccy
stale wychodzić poza siebie i podążać ku doskonałości”.7
Jednak nawet takie ujęcie trzech rad ewangelicznych w życiu wiernych świeckich utrudnia możliwości kształtowania
własnej duchowości laikatu.8 Dlatego warto w tym miejscu
P.C. Phan, Możliwość duchowości świeckich, Communio 7(1987)3,
s. 76-77.
8
W refleksji teologicznej nad wpływem norm duchowości monastycznej na duchowość świeckich nie można przeakcentować transcendencji
wiary chrześcijańskiej, gdyż może to doprowadzić do ukazania laika jako
7
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przeanalizować wskazania Soboru na temat „stanów” w Kościele. „Specyficzną właściwością świeckich jest ich świecki
charakter. Chociaż członkowie stanu duchownego mogą czasem zajmować się sprawami świeckimi, wykonując nawet
świeckie zawody, to z tytułu swego wyjątkowego powołania
w sposób szczególny i niejako zawodowo przeznaczeni są do
świętego posługiwania. Zakonnicy zaś przez swój sposób życia dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo, że świat nie może
przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych
błogosławieństw” (KK 31).
Stan i misja świeckich różni się zatem od stanu zakonnego
i członków instytutów świeckich. Podstawa tego rozróżnienia
została mocno i jasno stwierdzona przez K. Rahnera: rady
ewangeliczne, wzięte jako stałe formy życia (wraz ze ślubami
zalegalizowanymi i zatwierdzonymi przez i przed Kościołem),
są dla zakonników, a nawet i dla członków instytutów
świeckich,9 fundamentem życia, który określa i odróżnia ich
chrześcijanina żyjącego w świecie „z zakonnym sercem”, czyli pozbawionego „świeckiej” duchowości. Nie można jednak zeświecczyć duchowości,
czyli doprowadzić do jej sekularyzacji i pozbawić jej elementów ascetycznych i mistycznych. Zob. L. Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, Paris
1960, s. 188-191; Y. Congar, Lay People in the Churche, Westminster 1967,
s. 400-441. Duchowość ludzi świeckich nie musi jednak nawiązywać do
trzech ślubów zakonnych, gdyż bogactwo całej Ewangelii, a zwłaszcza Kazanie na Górze wskazuje ludziom świeckim możliwości realizowania ich
powołania w świecie.
9
„Do laikatu konsekrowanego należy zaliczyć także członków instytutów świeckich (Instituta saecularia). Z zakonnikami łączy ich profesja rad
ewangelicznych w oparciu o więzy ślubów, przysięgi lub przyrzeczeń. Tę
profesję jednak mają realizować w świecie i przy pomocy świeckich środków, tudzież w warunkach życia świeckiego. Nie prowadzą oni życia we
wspólnotach. Nie noszą odrębnego stroju ani innych zewnętrznych oznak.
Natomiast uprawiają świeckie zawody i w pełni uczestniczą w życiu
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jako istotnie różnych od osób świeckich, pomimo że ci ostatni
zewnętrznie i kanonicznie mogą ich przypominać. Zakonnicy
i członkowie instytutów świeckich (z racji swoich ślubów
i konsekracji) nie są już „w świecie” w sensie teologicznym,
choć „fenomenologicznie” i „empirycznie” (szczególnie
w wypadku członków instytutów świeckich) żyją i pracują
w świecie. Nie są oni bowiem, mówiąc teologicznie, laikami,
jakkolwiek kanonicznie mogą być za takich uważani.10 Zakonświeckiego społeczeństwa. W zamierzeniu papieża Piusa XII, który w roku
1947 zatwierdził ten nowy w Kościele stan życia konsekrowanego, mają
oni być promotorami świeckiego apostolstwa. Paweł VI wyraził się, że instytuty świeckie są jakby „wysuniętym skrzydłem Kościoła”
i,,doświadczalnym laboratorium”, w którym wypróbowuje się możliwość
realizowania doskonałości chrześcijańskiej w pełni życia świeckiego,
w warunkach współczesnego świata”. E. Weron, Świecki chrześcijanin
w Kościele, Communio 1(1981)6, s. 22-23. Zob. na ten temat artykuły
w dwóch zeszytach Ateneum Kapłańskiego: Świeccy konsekrowani I-II, AK
105(1985)459-460.
10
Do laików konsekrowanych należą bracia zakonni (nie będący kapłanami) i siostry zakonne. E. Weron uważa, że „z teologicznego i kanonicznego punktu widzenia są oni ludźmi świeckimi, chociaż ze względu na
konsekrację (profesję rad ewangelicznych) przez śluby zakonne prowadzą
styl życia bardziej zbliżony do życia kapłańskiego. Z tego też powodu,
w potocznym odczuciu, zaliczani bywają do duchowieństwa i uczestniczą
w niektórych jego uprawnieniach i przywilejach. Przez to jednak, że podejmują i wykonują niekiedy prace w świeckich zawodach, zbliżają się oni
w jakiejś mierze do w pełni świeckiego laikatu. Jan Paweł II, przemawiając
do braci zakonnych, stwierdził, że udziałem braci zakonnych (i sióstr zakonnych – E. W. ), jest szczególny „charyzmat laikatu, udzielony wraz z łaską sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zwrócił również uwagę na komplementarność (wzajemne uzupełnianie się), jaka zachodzi
pomiędzy świadectwem życia braci i sióstr zakonnych a świadczeniem laikatu w pełni „świeckiego”. Tak więc bracia zakonni korzystają z przykładu
ludzi świeckich w dziedzinie apostolskiego zaangażowania i w trosce
o zdrowy postęp społeczny. A natomiast dla ludzi świeckich świadectwa
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nicy i osoby konsekrowane przez swoje dogłębne i ostateczne
wyrzeczenie się trzech podstawowych wartości życia (bogactwa, płodności i wolności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów) odsuwają centrum swojego zainteresowania
od życia doczesnego ku przyszłej pełni obiecanej i już częściowo realizującej się w Chrystusie. W ten sposób są oni znakiem
transcendencji Królestwa Bożego i jego wymogów ponad rzeczy ziemskie, oraz sprawiają, że Kościół jawi się namacalnie
i egzystencjalnie jako eschatologicznie i nieodwracalnie zwycięska łaska Chrystusa dla świata. Ich misją jest wyznać, że
Kościół nie jest z tego świata i że prowadzi on życie, które jest
głupotą i szaleństwem, gdy je mierzy się kategoriami tego
świata.11
Wierni świeccy wyraźnie odróżniają się również od hierarchii, która jest powołana do świętego posługiwania, co oznacza przejęcie odpowiedzialności za wypełnianie misji zbawczej w wymiarze duszpasterskim. Działalność pastoralna
duchowieństwa ma charakter „zawodowy”, co wskazuje na
profesjonalizm i mistrzostwo w wykonywaniu funkcji duszpasterskich. Stan duchowny to nie tylko godność kapłańska, ale
również przygotowanie intelektualne, rozwój osobowościowy,
formacja duchowa. Można założyć, że w kwalifikacjach osób
duchownych istnieją elementy duchowości świeckiej,12 ale zasadniczy profil ich kompetencji duchowych kształtowany jest
przez „wyjątkowe powołanie” i „przeznaczenie do świętego
posługiwania”. To w zasadniczy sposób różni duchowość
życia braci i sióstr zakonnych ,,może z korzyścią przypominać, ze ziemski
postęp nie jest celem samym w sobie”. E. Weron, Świecki chrześcijanin
w Kościele, Communio 1(1981)6, s. 22-23.
11
P.C. Phan, Możliwość duchowości świeckich, Communio 7(1987)3,
s. 70-71.
12
„Mogą zajmować się sprawami świeckimi” (KK 31).
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członków stanu duchownego od „właściwości świeckich”
i powołania zakonnego.
„Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie
się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej”
(KK 31). Sobór wskazuje zatem na istotny element „świeckiego charakteru” laikatu – szukanie królestwa Bożego. Nie
otrzymują zatem gotowego „produktu”, ale sami zajmują się
wyszukiwaniem znaków królestwa Bożego. Jest ono ukryte,
jak skarb lub drogocenna perła, albo zagubiona drahma,
w sprawach światowych. Do istoty duchowości świeckich należy zatem pozostawanie w świecie, natomiast przyczynienie
się do jego uświęcenia od wewnątrz otwiera ich na dialog
z osobami duchownymi i zakonnymi.13
Sobór naucza, że ludzie świeccy są powołani do tego, aby
podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynaglani miłością chrześcijańską (DA 7). Potrzebne jest do tego
prawo, które będzie chronić osobową godność i wolność człowieka. Tym prawem jest Ewangelia, która zwiastuje i „ogłasza
wolność dzieci Bożych, zdecydowanie odrzuca wszelką niewolę ostatecznie płynącą z grzechu, święcie szanuje godność
sumienia oraz jego wolną decyzję i nieustannie napomina, aby
stale pomnażać wszelkie talenty ludzkie dla służby Bożej i dobra ludzi, a wreszcie każdego powierza miłości wszystkich.
„Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utkana jest ich egzystencja. Tam powołuje ich
Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, kierowani duchem ewangelicznym,
jak zaczyn, od wewnątrz niejako przyczyniali się do uświęcenia świata,
i tak przede wszystkim świadectwem życia, promieniując wiarą, nadzieją
i miłością, ukazywali innym Chrystusa” (KK 31).
13

222

Współczesny status apostolatu wiernych świeckich

Odpowiada to fundamentalnemu prawu ekonomii chrześcijańskiej. Chociaż ten sam Bóg, który jest Stworzycielem i Zbawicielem, jest także Panem zarówno historii ludzkiej, jak i historii zbawienia, to jednak sprawiedliwa autonomia stworzenia,
a zwłaszcza człowieka, nie jest w tym właśnie porządku przekreślana, lecz raczej przywracana do własnej godności i w niej
umacniana” (KDK 41).
Sobór dalej naucza, że „Kościół głosi mocą powierzonej
mu Ewangelii prawa ludzi, a także uznaje i wysoko ceni dynamizm czasów współczesnych, który te prawa pod każdym
względem wspiera. Tendencja ta powinna być przepojona duchem Ewangelii i chroniona przed wszelkiego rodzaju fałszywą autonomią” (KK 41).14 Każdy człowiek może jednak ulec
pokusie przekonania, że jego prawa osobowe są przestrzegane
w pełni jedynie wtedy, gdy uwalnia się od wszelkich norm prawa Boskiego. Jednak w tej sytuacji godność osoby ludzkiej nie
tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie (KDK 41).
Powyższa przestroga jest też ważna w odniesieniu do apostolstwa świeckich, zwłaszcza w kontekście skrajnie różnych
interpretacji perykopy o Marii i Marcie (Łk 10,38-42). Kwietyści uznawali ją za argument przemawiający za wyższością
modlitwy i kontemplacji nad działalnością zewnętrzną; dla aktywistów stanowi ona dowód wyższości actio nad contemplatio. Tymczasem można rozumieć przesłanie Ewangelii
„Jeżeli jednak przez słowa ‘autonomia rzeczy doczesnych’ rozumie
się to, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga i że człowiek może z nich
korzystać bez odniesienia do Stwórcy, każdy, kto uznaje Boga, czuje, jak
fałszywe są tego rodzaju stwierdzenia. Stworzenie bowiem bez Stwórcy
ginie. Poza tym wszyscy wierzący, jakąkolwiek wyznawaliby religię, w języku stworzeń zawsze dostrzegali ujawnianie się Boga i słyszeli Jego głos.
Co więcej, poprzez zapomnienie o Bogu samo stworzenie staje się niezrozumiałe” (KDK 36).
14
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w odniesieniu do zadań apostolskich, w których docenić trzeba zarówno ważność modlitw (kontemplacji), jak i służby –
diakonii. „Pełnię” apostolstwa tworzy słuchanie Słowa Bożego – kontemplacja i diakonia – służba. W tym Duchu żyła
w Kościele pierwszych chrześcijan gmina jerozolimska, która
trwała nie tylko na modlitwie i łamaniu chleba, ale tworzący ją
„sprzedawali majątki i dobra, i rozdzielali je każdemu według
potrzeb” (Dz 2, 45). Fakt ten wyraźnie wskazuje, jakie relacje
mają istnieć pomiędzy modlitwą i kontemplacją a diakonią
i służbą. Ma być między nimi harmonia. Wynika więc z tego,
że Kościół winien strzec się niebezpieczeństwa ulegania skrajnym tendencjom, do których z jednej strony należy aktywizm
(działalność zewnętrzna), a z drugiej kwietyzm oraz izolacja
wobec potrzeb świata.15
W tym kontekście rozważyć również należy znaczenie wykonywanego przez chrześcijan zawodu, przez który wyraża się
ich powołanie do budowy świata. Nauka soborowa wyraźnie
sprzyja tezie o Bożym powołaniu do świeckiego zawodu.
Przekonanie o Bożym powołaniu do świeckiego zawodu ma
ogromne znaczenie dla doskonalenia fachowości i dzielności
zawodowej, a przez to dla podnoszenia poziomu ekonomicznego i cywilizacyjnego społeczeństw i narodów. Znany fakt,
że na ogół narody, w których większość stanowi ludność protestancka, odznaczają się większą zamożnością od narodów
katolickich, znajduje, przynajmniej częściowo, swoje wyjaśnienie w tym, że Luter w niemieckim tłumaczeniu Biblii złączył z greckim rzeczownikiem klesis, który znaczy: „powołanie do wiary”, sens Bożego wezwania do świeckiego zawodu:

J. Kudasiewicz, Marta i Maria (Łk10, 38-42), w: Kontemplacja
i działanie, Lublin 1984, s. 41n.
15
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(Beruf). Dlatego wśród protestantów zawodowa sprawność ma
charakter także służby Bożemu powołaniu.16
W tym duchu należy też interpretować bardzo ważne wskazania Soboru dotyczące niebezpieczeństwa zerwania z doczesnością, jak i poddania się pod władzę „doczesności”. „Dalecy
od prawdy są ci, którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego
miasta, ale szukamy przyszłego, uważają, że mogą z tego powodu zaniedbywać swoje obowiązki doczesne, nie zdając sobie sprawy, że właśnie przez wiarę są jeszcze bardziej zobowiązani do ich wypełniania, zgodnie z powołaniem, które
każdemu zostało udzielone. Jednak w nie mniejszym błędzie
są ci, którzy naiwnie sądzą, że mogą tak pogrążyć się w sprawach doczesnych, jakby były one zupełnie obce życiu religijnemu, ponieważ uważają, iż polega ono na wypełnianiu aktów
samego kultu i określonych zobowiązań moralnych. Ten rozdźwięk pomiędzy wiarą, którą wyznają, a życiem codziennym,
jakie wielu prowadzi, należy zaliczyć do poważniejszych nieprawidłowości naszych czasów” (KDK 43).
Sprawy doczesne powinny bowiem łączyć się z życiem religijnym, gdyż z nauki Soboru wynika, że spełnianie aktów
kultu i wierność zasadom moralnym nie wyczerpują znamion
życia religijnego. Oczywiście nie można zacierać różnic między nimi, gdyż są to dwa różne porządki egzystencji człowieka. Natomiast wierni muszą podjąć trud odnowy porządku doczesnego, gdyż jest to ich własne zadanie, a to zadanie mają
wykonać, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła,
przynaglani miłością chrześcijańską (DA 7). Drugim poruczeniem człowieka jest pełniejsze rozwinięcie swojej osobowości
i lepsze zrozumienie i utwierdzenie się w świadomości swoich
E. Weron, Niebezpieczeństwo klerykalizacji laikatu, Communio
7(1987)3, s. 90.
16
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praw. „Ponieważ Kościołowi zostało powierzone ukazywanie
tajemnicy Boga, który jest ostatecznym celem człowieka, ukazuje on równocześnie sens jego własnej egzystencji, to znaczy
najgłębszą prawdę o człowieku. Kościół wie dobrze, że jedynie Bóg, któremu on sam służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom ludzkiego serca, które nigdy nie może dostatecznie
nasycić się ziemskimi dobrami. Wie także, że człowiek, nieustannie pobudzany przez Ducha Bożego, nigdy nie będzie zupełnie obojętny wobec problemów religijnych, jak tego dowodzi nie tylko doświadczenie wieków minionych, lecz wiedzieć,
przynajmniej w przybliżeniu, jaki jest sens jego życia, działania i śmierci. Sama obecność Kościoła przypomina mu o tych
problemach. Jedynie zaś Bóg, który stworzył człowieka na
swoje podobieństwo i odkupił go z grzechu, daje najpełniejszą
odpowiedź na te pytania, a to przez objawienie dokonane
w swoim Synu, który stał się człowiekiem. Ktokolwiek idzie
za Chrystusem, doskonałym Człowiekiem, sam również staje
się pełniej człowiekiem” (KDK 41).
Do tych wskazań Soborowych nawiązuje Kodeks Prawa
Kanonicznego, według którego formacja podstawowa wiernych, powołanych „do prowadzenia życia zgodnego z doktryną ewangeliczną”, oparta jest na wychowaniu chrześcijańskim,
którego „celem jest osiągnięcie dojrzałości osoby ludzkiej”
oraz „poznanie i przeżywanie tajemnicy zbawienia” (KPK,
kan. 217). W wychowaniu chrześcijańskim musi być miejsce
na formację duchową, której podstawą jest asceza. Często jest
ona rozumiana jako surowe umartwienie ciała czy przesadne
praktyki pobożnościowe. „Asceza zaś polega na opanowaniu
wszelkich przeszkód, które utrudniają rozwój życia Bożego
w człowieku. Wszystkie nieumiarkowane skłonności – nabyte
czy wrodzone – muszą być cierpliwie i zdecydowanie oczyszczane. W szczególności zaś trzeba formować uczucia (namięt226
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ności), wykorzeniać nałogi i zdobywać panowanie nad zmysłami. Jeżeli np. ktoś ma skłonności do kłótni, zazdrości czy
nienawiści, musi nad swoimi wadami pracować, aby zamiast
ich panowania rodziła się w nim coraz większa miłość do Boga
i bliźniego. Asceza to pozytywna praca nad sobą, praca prowadząca do osiągnięcia dojrzałości osobowej. Oznacza ona również współpracę z łaską Bożą przez intensywne życie modlitewne i sakramentalne, zwłaszcza udział w Eucharystii.
Zakłada nowe uświadomienie sobie i przeżywanie Eucharystii
jako obecności Jezusa Chrystusa we własnym wnętrzu, a zatem coraz większego utożsamiania się z Mistrzem z Nazaretu.
Chodzi w tym wypadku o pracę, podjętą pod działaniem łaski,
która bywa nazywana nawróceniem ascetycznym lub też drugim nawróceniem. Oznacza ona zmianę wewnętrznego nastawienia człowieka i służy do oznaczenia u ludzi wierzących
przejścia od przeciętnego życia religijnego do życia świętego,
w głębokiej jedności z Bogiem”.17
Współczesny chrześcijanin, zagubiony w gąszczu światowych zasadzek, poszukuje wspólnoty, w której może przekonać się doświadczalnie o tym, że Trójca Święta zamieszkuje
nie tylko w duszy każdego wierzącego, ale również we wspólnocie. W duchowości wspólnotowej jest miejsce na spotkanie
człowieka z Bogiem niezależnie od stopnia jego świętości osobistej, gdyż sprawia to wzajemna miłość Boża, która decyduje
o tym, że klasyczne etapy życia wewnętrznego (oczyszczenie,
oświecenie i zjednoczenie) przeżywane są jednocześnie. Indywidualnie każdy człowiek jest na jakimś określonym etapie,
ale przy silnym poczuciu komunii odczuwa jedność z Jezusem
w płaszczyźnie unitywnej, choć takie poczucie zawdzięcza
17

s. 2-4.

S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, „Miejsca Święte” 15(1998),
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bardziej zdolności kochania, posiadanej przez braci, niż swojej
własnej.18
Współczesny status świeckich na tle komunii osób ukazuje
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici. Pogłębiona idea Kościoła – Komunii pozwala lepiej zrozumieć
nie tylko Kościół jako całość, ale także elementy składowe
jego struktury, a wśród nich sprawę podmiotowości laikatu
i jego zaangażowania w życie i działalność Kościoła.19

Summary
In his apostolic exhortation Christifideles laici, John Paul II
shows the contemporary status of lay people against
communion. The deepened idea of the Church – communion
allows to better understand not only the Church as a whole, but
also its parts – its structures, and among them the subjectivity
of lay people and their engagement in the life and activity of
the Church.

C. G. Andrade, Duchowość komunii, Communio 23(2003)4, s. 61.
B. Lipski, Ludzie świeccy w komunijnej wspólnocie Kościoła według
adhortacji „Christifideles laici”, CT 62(1992)1, s. 142-143.
18
19
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Przebaczenie które leczy
Forgiveness that heals
Jesteśmy uzdrowieni nie wtedy, gdy potrafimy powiedzieć:
“w porządku”, ale “przebaczam ci, że mnie zraniłeś, gdyż obdarzyło mnie to wzrostem i jestem wdzięczny, iż tak się stało.1
Zdolność do wybaczania jest tradycyjnie postrzegana jako
korzystna dla samopoczucia na wszystkich trzech płaszczyznach funkcjonowania człowieka – duchowej, psychicznej i fizycznej. W przypadku tej trzeciej sfery, przez ostatnie kilkanaście lat przeprowadzono szereg badań, które wykazały
szkodliwy wpływ braku umiejętności przebaczenia na zdrowie
człowieka. Opis części z nich znajduje się w dalszej części tej
publikacji. Czy zatem przebaczenie leczy? Wiele doniesień naukowych potwierdza tę teorię, warto zatem przyjrzeć się temu
zagadnieniu bliżej.

1

D. Linn, M. Linn., Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków 1997, s. 9.
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Anatomia stresu
W 1914 roku Walter Cannon, profesor z Uniwersytetu Harvarda, rozpoczął badania nad wpływem unikania ekspresji
gniewu i lęku na powstawanie chorób fizycznych. Na podstawie otrzymanych wyników Cannon stwierdził, że zarówno
uczucie lęku jak i gniewu oddziałują na autonomiczny układ
nerwowy, powodując określone zmiany fizjologiczne.2 Obie
emocje pobudzają organizm do obrony w sytuacji zagrożenia,
stymulując go odpowiednio do reakcji walki lub ucieczki.
Wszystkie bodźce emocjonalne są przekazywane w mózgu
do układu limbicznego, a następnie do podwzgórza, które kontroluje działanie sympatycznego układu nerwowego. W stanie
stresu następuje wyrzut adrenaliny do krwiobiegu. Adrenalina
pobudza mechanizm walki lub ucieczki, w następstwie czego
zwiększa się ukrwienie tych narządów, które w sytuacji zagrożenia odgrywają decydującą rolę. Są to przede wszystkim:
mózg, serce, płuca oraz mięśnie, których działanie jest niezbędne do obrony przed zagrożeniem. Oczywistą konsekwencją tej reakcji jest zmniejszone ukrwienie w pozostałych, mających w tej sytuacji mniej strategiczne znaczenie, narządach.
Takie procesy jak trawienie czy wydalanie zostają wstrzymane
w wyniku zamykania się naczyń krwionośnych jelit i żołądka.
Nie dziwią zatem wyniki badań wskazujące, że jedzenie w sytuacji silnego niepokoju skutkuje niestrawnością.
Organizm będący w stresie – w odpowiedzi na takie emocje
jak gniew czy strach – działa na pełnych obrotach. Z ewolucyjnego punktu widzenia, w sytuacji faktycznego zewnętrznego zagrożenia taka reakcja jest korzystna, z perspektywy psy2

Tamże.
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chologicznej chroniczny stan stresu, będący wynikiem
przeżywanych frustracji, przynosi ogromne szkody dla ludzkiego zdrowia. Przy czym warto zaznaczyć, że do aktywizacji
reakcji hormonalnej może doprowadzić już samo myślenie
o nieprzyjemnym incydencie – mózg reaguje na wyobrażenia
tak, jakby działy się realnie. Ta niezwykła zdolność, z powodzeniem wykorzystywana w psychoterapii, ujawnia swoją
ciemną stronę właśnie w sytuacji stresu.
W odpowiedzi na silne pobudzenie organizmu, reakcja walka-ucieczka rozładowuje nagromadzone napięcie, a funkcje fizjologiczne wracają do normy. W przypadku stresu psychicznego, związanego z przeżywaniem różnych frustracji, reakcje
te również powinny zostać zneutralizowane. Według Carla Simontona, brak takiego „ekspresyjnego rozładowania“ wpływa
destrukcyjnie na tkankę.3 W konsekwencji chronicznego pobudzenia układu nerwowego i w zależności od wrażliwości organu na czynniki stresujące organizm zaczyna zmagać się z różnymi dolegliwościami. Są to przede wszystkim zaburzenia
psychosomatyczne, takie jak: dolegliwości gastryczne, wrzody
żołądka i dwunastnicy, spastyczne bóle brzucha, nadciśnienie
tętnicze, spadek odporności, problemy dermatologiczne i wiele innych.4 Problemem współczesnego człowieka nie są zagrożenia fizyczne – nie musi uciekać przed dziką zwierzyną czy
wyruszać na polowanie, musi za to sprostać o wiele trudniejszym wyzwaniom, do jakich należy chroniczne psychiczne napięcie.
Badania Friedmana w zakresie chorób serca, podobnie jak
badania Simontona zgłębiające problematykę zapadalności na
Tamże.
H. Lewis, M. Lewis, Psychosomatics. New York 1972 oraz H. Selye,
The stress of life. New York 1956.
3
4
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choroby nowotworowe, pozwoliły stwierdzić, że tłumiony
gniew i poczucie winy odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu chrób o tym podłożu. Z kolei Lewis Silverman, psychiatra
z Harvard Medical School specjalizujący się w medycynie
psychosomatycznej, podkreśla, że stres jest podłożem każdej
choroby, z czego największymi czynnikami stresogennymi są
nieprzepracowane uczucia złości i poczucia winy. I chociaż
żaden czynnik emocjonalny nie jest jedynym odpowiedzialnym za chorobę, to w powiązaniu z innymi, takimi jak nieprawidłowa dieta czy obciążenie genetyczne, przyczynia się do
rozwoju wrzodów żołądka, nowotworu i innych.5
Friedman i Rosenman, amerykańscy kardiolodzy, prowadzili
przez 10 lat badania podłużne, które dowiodły, że choroby serca
występują dwukrotnie częściej u osób, które cechuje WZA –
Wzór Zachowania typu A. Ten typ osobowości charakteryzuje
stale utrzymujące się napięcie psychiczne i wysoki poziom gniewu. Osoby te nastawione są rywalizacyjnie, żyją w ciągłym pośpiechu, dążą do perfekcji. Friedman i Rosenman proponują terapię ukierunkowaną na przepracowanie poczucia winy
i gniewu. Według tych badaczy odkrycie przyczyn odczuwanej
przez pacjenta wrogości oraz krytyczne przyjrzenie się swoim
zasadom moralnym i etycznym, mogą przyspieszyć proces
zdrowienia i zapobiec między innymi chorobie niedokrwiennej
serca, na którą osoby te są w szczególności narażone.6
Co ciekawe, Whited, Wheat i Larkin prezentują wyniki badań, które udowodniają zmniejszone pobudzenie fizjologiczne
u osób, które cechuje duża wyrozumiałość, łatwość przebaczaM. Friedman, R. Rosenman, Type A Behavior and Your Heart. New
York 1974; D. Linn, M. Linn., Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków 1997
oraz C. Simonton, S. Simonton, Belief Systems and Management of Malignancy. „Journal of Transpersonal Psychology“ VII, 1 (1975), s. 29-47.
6
D. Linn, M. Linn, Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków 1997.
5
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nia i dążenie do pojednania.7 Uczestnicy przeprowadzonego
przez badaczy eksperymentu mieli za zadanie odtworzyć w pamięci trudne sytuacje z przeszłości. Okazało się, że u osób
z grupy kontrolnej, której członków cechowała mała wyrozumiałość i w której znalazły się osoby niezdolne bądź niechętne
do przebaczenia, pobudzenie fizjologiczne pozostało istotnie
statystycznie podwyższone. Za to uczestnicy skategoryzowani
jako wyrozumiali i przebaczający, posiadali unormowane parametry, między innymi skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że badania laboratoryjne w tej kwestii może cechować pewien błąd
standardowy. Zmienną zakłócającą może stanowić czynnik
czasu – zdolność do przebaczenia może być zależna od momentu, w którym doszło do konfliktu interpersonalnego.
Jaka jest zatem analogia do procesu przebaczenia? Zawiść,
żal, tłumiony gniew i inne „negatywne“ emocje, których człowiek doświadcza w konsekwencji konfliktu interpersonalnego,
wywierają na organizm podobny wpływ. Do poradni psychologicznych zgłaszają się pacjenci z różnymi trudnościami,
w których tłumione emocje odgrywają zazwyczaj najważniejszą rolę. W przypadku niektórych pacjentów, na przykład
DDA, przepracowanie gniewu, a w konsekwencji tego osiągnięcie przebaczenia, wydaje się być głównym czynnikiem leczącym.

M. C. Whited, A. L. Wheat, K. T. Larkin, The inﬂuence of forgiveness
and apology on cardiovascular reactivity and recovery in response to mental stress. „J Behav Med“ 33 (2010), s. 293–304.
7
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Psychoterapia wobec procesu przebaczenia
W przepracowaniu bolesnych doświadczeń z przeszłości
i ich konsekwencji w postaci aktualnych, nieprawidłowych
schematów funkcjonowania, niedzowną rolę odgrywa psychoterapia. Poprzez zwiększanie samoświadomości i samoakceptacji w trakcie terapii, klienci rozwijają takie cechy jak empatia, zrozumienie i współczucie, co pomaga im w przebaczeniu
osobom, przez które w jakiś sposób zostały zranione. Osiągnięcie emocjonalnego przebaczenia przemienia człowieka
z poszkodowanego, na niezależnego uczestnika swojej własnej, niepowtarzalnej linii życia.8 Oczywiście głównym celem
terapii nie jest przebaczenie, ale polepszenie jakości życia pacjenta, jednak wielu psychoterapeutów włącza również ten
element w proces leczenia.
Przebaczyć warto chociażby ze względu na ciągłe powracanie myślami do nieprzyjemnych wspomnień i przeżywania za
każdym razem tych samych przykrych emocji. Psychoterapia
pomaga się z tym uporać, ale niekiedy ból jest na tyle silny, że
trudne wspomnienie powraca. Przebaczenie pozwala na uzdrowienie przeszłości i związanych z nią wspomnień. W przypadku osób wierzących wydaje się zatem nieodzownym elementem każdego procesu psychoterapeutycznego.
Większość nurtów terapeutycznych bazuje na tak zwanym
osiągnięciu wglądu, dzięki któremu pacjent jest w stanie „przepracować“ bolesne wspomnienia i uwolnić się od negatywnego schematu zgodnie z którym funkcjonował dotychczas.
W niektórych kierunkach psychoterapii określa się to mianem
swoistego „katharsis“. Niektóre kierunki psychoterapeutyczne
B. A. Elliott, Forgiveness Therapy: A Clinical Intervention for Chronic Disease. „J Relig Health“ 50 (2011), s. 240-247.
8
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koncentrują się na pozytywnych aspektach bolesnego doświadczenia oraz na drzemiącym w każdym człowieku potencjale, który może wykorzystać w przyszłości. Nurt psychologii
humanistycznej pozwala zanurzyć się w „tu i teraz“, przyjrzeć
się relacjom z najbliższymi i przejść przez proces terapii poprzez nawiązanie z ludźmi i otoczeniem zdrowych, asertywnych, ciepłych relacji. Terapia psychodynamiczna zagłębia się
w odległą przeszłość pacjenta, co pozwala na emocjonalne
oczyszczenie, a dzięki temu uzdrowienie i zmianę zachowania. Terapie poznawcze pomagają zmienić perspektywę
i uwolnić się od negatywnych przekonań na temat siebie oraz
innych osób. Z kolei terapia systemowa kładzie nacisk na relacje między poszczególnymi osobami w rodzinie bądź innym
środowisku, w którym żyje człowiek. Mimo niektórych różnic
w założeniach teoretycznych, istotnym elementem procesu leczenia w zasadzie w każdej terapii jest przepracowanie trudnego doświadczenia, uświadomienia pacjentowi emocji, które
bolesne zdarzenie wywołało i nauka ich prawidłowego wyrażania. Dopiero wtedy można przejść do etapu akceptacji i wyjścia poza dotychczasowy schemat funkcjonowania, skrzywiony przez trudne doświadczenia. Proces ten można porównać
do funkcji przebaczenia, chociaż nie odbywa się na płaszczyźnie duchowej, ale psychologicznej.
Pomimo, że psychoterapia pomaga pogodzić się z traumą
i osiągnąć kolejny etap samorozwoju, przebaczenie nie jest jej
nieodzownym elementem. W tym miejscu warto wspomnieć
o jednej, bardzo głośnej publikacji, okrzykniętej mianem bestselleru. Susan Forward, autorka słynnej książki „Toksyczni rodzice“, przedstawia historie ludzi, którzy zgłosili się na terapię
z różnego rodzaju trudnościami. Forward pomaga pacjentom
przejść proces oczyszczenia z bolesnych wspomnień. Jest to
pewnego rodzaju zrzucenie pancerza, który od dzieciństwa
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każdy z nich dźwigał. Uwolnieniem od bólu dzieciństwa może
być na przykład napisanie listu do rodzica – niekoniecznie
z zamiarem pokazania mu jego treści. Według Forward uwolnienie od cierpienia i od obojga lub jednego z toksycznych rodziców może nastąpić dopiero po zerwaniu z nimi kontaktu.
Jeśli nie ma innej możliwości, aby wyzwolić się z toksycznej
relacji – należy ją uciąż raz na zawsze. Forward zachęca do
pojednania, ale nie uważa go za niezbędne.9
Przebaczenie czy pojednanie?
Reed i Enright zwracają uwagę na istotny element terapii
i przebaczenia. Terapeuci prowadzący pacjentów przez proces
emocjonalnego oczyszczenia i wszystkie etapy przebaczenia,
powinni umieć odróżnić je od pojednania, zapomnienia oraz
wyrozumiałości – tłumaczenia sobie przemocowego zachowania partnera.10 Te ostatnie bowiem są niczym innym jak zachęcaniem pacjenta do mało konstruktywnych mechanizmów
obronnych: wyparcia, zaprzeczania czy racjonalizacji. Przebaczanie jest procesem, który pozwala uświadomić pokrzywdzonemu to, czego naprawdę doświadczył, przeżyć traumę raz
jeszcze, aby oczyścić się z bolesnych emocji i nie mieć potrzeby odtwarzania przykrych wspomnień w przyszłości. Dopiero
wtedy możliwy jest etap pogodzenia się z doświadczeniem
i odkrycie w nim sensu. Łatwo pomylić te pojęcia, zwłaszcza
S. Forward, Toksyczni rodzice. Warszawa 1993.
G. L. Reed, R. D. Enright, The Effects of Forgiveness Therapy on
Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress for Women After Spousal
Emotional Abuse, „Journal of Consulting and Clinical Psychology“ 74, 5
(2006), s. 920 –929.
9

10
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w toku terapii, co zdarza się zarówno lekarzom i psychoterapeutom, jak i osobom duchownym.
Przebaczenie jest możliwe bez pojednania, chociaż w toku
terapii warto dążyć do osiągnięcia obydwu. Nie zawsze jest to
jednak możliwe. Dotyczy to przede wszystkim relacji z osobami, które zmarły (na przykład dorosłego dziecka wobec zmarłego, przemocowego rodzica) oraz sytuacji, w której druga
strona konfliktu konsekwentnie unika kontaktu i nie jest przychylna pojednaniu.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na dość powszechne zjawisko, jakim jest tendencja do tłumienia gniewu.
Złoszczenie się jest kulturowo postrzegane jako coś nieprawidłowego, niewłaściwego. Tymczasem gniew czy złość (niezbyt szczęśliwie definicja słowa „zły“ w języku polskim jest
rozumiana dwojako, zarówno jako „rozgniewany“ i „ten, który
nie jest dobry“) są takimi samymi emocjami, jak wszystkie
inne – są potrzebne. Złoszczenie się jest naturalną reakcją na
sytuacje, w których w jakiś sposób przekraczane są psychologiczne bądź fizyczne granice człowieka. Mowa tu zarówno
o sytuacji fizycznego nadużycia wobec drugiej osoby, jak
i psychicznego maltretowania, szydzenia, wywierania nadmiernej presji. Gniew jest zarazem źródłem informacji o otaczającym świecie, pozwala zarówno uniknąć porażki, jak zadbać o własne bezpieczeństwo.
Wydaje się, iż w Piśmie Świętym przebaczenie i pojednanie
zobrazowane są poprzez przypowieść o nadstawieniu drugiego
policzka. Przyjęcie kolejnego ciosu z pokorą może posłużyć
jako alegoria dążenia do pojednania, mimo agresji skierowanej
wobec własnej osoby. Pacjenci zgłaszający się do poradni psychologicznych miewają trudność z interpretacją biblijnych
przypowieści podejmujących temat przebaczenia. Problem ten
jest dużym wyzwaniem dla terapeuty. Przebaczenie nie jest
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tożsame z unikaniem gniewu, z jego całkowitym wyparciem.
Również w Piśmie Świętym gniew ukazany jest jako reakcja
na zło, jako próba postawienia mu granicy.
Złość jest zdrową reakcją organizmu, nieprawidłową może
być natomiast jej wyrażanie. Efektywne radzenie sobie ze
złością, zgodne z normami społecznymi, pomaga rozładowywać napięcie i rozwiązywać konflikty. Również w tym przypadku zagadnienie przebaczenia odgrywa istotną rolę.
Przebaczenie w praktyce terapeutycznej –
– wybrane badania
Reed i Enright porównali skuteczność terapii skoncentrowanej na przebaczeniu z alternatywnymi metodami terapeutycznymi.11 Przeprowadzili oni badanie na grupie kobiet, które
doświadczyły przemocy w związku. Naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że w literaturze przedmiotu brakuje badań nad skutecznymi metodami terapeutycznymi, pomimo dużego zapotrzebowania na psychoterapię w przypadku tego rodzaju
traumy. Kobiety, maltretowane psychicznie i fizycznie przez
partnera, jeszcze długo po rozstaniu odczuwały psychologiczne skutki tego doświadczenia.
Naukowcy porównali terapię poprzez przebaczenie z takimi
metodami, jak: konstruktywne rozładowywanie gniewu, trening asertywności czy trening umiejętności interpersonalnych.
W przeprowadzonym przez nich eksperymencie udział wzięły
kobiety, które zakończyły toksyczny związek co najmniej
2 lata wcześniej. Panie podzielono losowo na kilka grup, z których każda uczestniczyła przez niecały rok w regularnych se11

Tamże.
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sjach terapeutycznych. Okazało się, że wśród wszystkich
uczestniczek, te z grupy terapeutycznej bazującej na pracy nad
przebaczeniem odczuwały znacznie większą poprawę, niż panie, które w tym samym czasie uczestniczyły w jednej z alternatywnych metod terapii. Pacjentki leczone terapią skoncentrowaną na przebaczeniu dużo lepiej uporały się z takimi
objawami, jak: depresja, zaburzenia lękowe, objawy zespołu
stresu pourazowego czy niskie poczucie własnej wartości.
Udało się im osiągnąć przebaczenie i odnaleźć sens cierpienia,
co okazało się niezmiernie pomocne w podniesieniu samooceny i pokonaniu mechanizmu wyuczonej bezradności.
Co więcej, badanie wstępne, które przeprowadzono bezpośrednio przed rozpoczęciem programu terapeutycznego wykazało, iż zarówno w grupie osób uczestniczących w terapii
przebaczeniem jak i w pozostałych grupach – osób leczonych
metodami alternatywnymi, wszystkie uczestniczki osiągnęły
niskie wyniki w skali dostrzegania sensu w cierpieniu. Z kolei
badanie końcowe, po zakończeniu cyklu terapii wykazało, że
uczestniczki terapii przebaczeniem zyskały w tej skali istotne
statystycznie różnice w porównaniu z pozostałymi grupami.
Wskaźnik ten wyraźnie wzrósł.
Na potrzebę posiadania sensu, w każdej sytuacji życiowej,
zwrócił uwagę Victor Frankl.12 Według niego osobom, które
doświadczyły traumatycznych przeżyć, jedynie odkrycie sensu
w doznanym cierpieniu może przywrócić emocjonalną równowagę. Przeciwdziała to wyuczonej bezradności i zmienia postawę pacjenta z „tego, który oskarża“, na „tego, który przetrwał“. W myśl tej teorii sens dodaje siły w każdym
przedsięwzięciu. Podobne rezultaty osiągnęły uczestniczki
V. Frankl, The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New York 1969.
12
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terapii skierowanej na przebaczenie. Z postawy bycia ofiarą
wydarzenia, jaką przedstawiły wyniki badania wstępnego,
zmieniły perspektywę na bardziej pozytywną. Postrzegały siebie jako świadka wydarzenia, a nie „pokrzywdzonego“.
Badanie Reed i Enrighta jest pierwszym, które porusza
problematykę psychoterapii kobiet maltretowanych.13 Udowodniono w nim, że przebaczenie jako jedyne trwale i skutecznie leczy psychiczne konsekwencje traumy. Wyniki badania pozwalają sądzić, że terapia bazująca na przebaczeniu
działa długofalowo. Pacjentki odzyskują równowagę psychiczną na długo, dzięki czemu są w stanie wejść w nowe,
zdrowe związki.
Z kolei Elliott powołuje się na badania dotyczące skuteczności procesu przebaczania w terapii osób, które w wyniku
przeżytej traumy cierpią na chroniczne dolegliwości psychofizyczne.14 Efektywność procesu przebaczenia potwierdzają raporty opierające się na metaanalizie skuteczności takiej terapii
i jej wpływu na stan zdrowia osób, które doświadczyły między
innymi: wykorzystywania seksualnego, kazirodztwa, utraty
rodziców czy poczucia winy z powodu aborcji. W najnowszych badaniach nad skutecznością procesu przebaczenia
w psychoterapii udokumentowano występowanie pozytywnych fizjologicznych zmian w organizmie, które są jego bezpośrednim następstwem. Wykazano pozytywny wpływ przebaczenia, a zarazem negatywny jego braku, na takie parametry,
jak zmiany hormonalne i funkcje umysłowe.
G. L. Reed, R. D. Enright, The Effects of Forgiveness Therapy on
Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress for Women After Spousal
Emotional Abuse, „Journal of Consulting and Clinical Psychology“ 74, 5
(2006), s. 920–929.
14
B. A. Elliott, Forgiveness Therapy: A Clinical Intervention for Chronic Disease. „J Relig Health“ 50 (2011), s. 240-247.
13
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Okazuje się, że mimo upływu czasu, frustracje wynikające
z braku przebaczenia mogą być przeżywane tak intensywnie,
że powodują szereg negatywnych psychicznych i fizycznych
reakcji. Tłumione uczucia związane z brakiem wybaczenia
wpływają w pierwszej kolejności na odpowiedź hormonalną.
Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie kortyzolu, wydzielaniu adrenaliny oraz poziomie cytokin, które charakterystyczne
są dla osób żyjących w stanie chronicznego, silnego stresu.
Nieprawidłowe parametry tych trzech substancji mają wpływ
między innymi na osłabienie układu odpornościowego. Jeśli
utrzymują się przez długi czas, prowadzą do długoterminowych konsekwencji i różnego rodzaju chorób przewlekłych.
W badaniu, w którym porównano wyniki osób o gorszych
parametrach z wynikami osób, które przeszły proces przebaczenia, okazało się, że tylko w przypadku tej drugiej grupy
zmiany fizjologiczne były pozytywne. Terapia skoncentrowana na osiągnięciu przebaczenia skutkowała wyrównaniem tętna i unormowaniem ciśnienia krwi, a także zmniejszeniem
przewodnictwa skóry. Co więcej, udowodniono wpływ przebaczenia na strukturę i funkcje mózgu. Niektóre obszary mózgu są aktywne w trakcie osądów czy warto wybaczyć, co
w konsekwencji prowadzi do reakcji w całym ciele. Co ciekawe, obszarem mózgu, który jest szczególnie zaangażowany
w proces przebaczania jest lewa kora czołowa.15
Pięć etapów procesu przebaczenia
Dennis i Matthew Linn zaproponowali koncepcję uzdrawiania ludzkich zranień poprzez osiągnięcie przebaczenia.16
15
16

Tamże.
D. Linn, M. Linn, Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków 1997.

241

Paula Stolorz

Opracowali oni teorię, według której możliwe jest ono dzięki
przejściu przez pięć etapów procesu, z których każdy jest niezbędny dla rozwoju człowieka. Zaproponowali oni podział na
następujące etapy:
I. Wypieranie

Nie dopuszczam myśli, że zostałem zraniony.
Na tym etapie odbywa się uświadomienie sobie osobistych
konsekwencji przykrego doświadczenia. Zdefiniowanie lęku
zmniejsza niepokój.
II. Gniew

Winię innych za to, że mnie zranili.
Na tym etapie człowiek ujawnia nieprzyjemne emocje i kieruje je wobec osoby, od której doznał zranienia. Rozpracowanie gniewu zmniejsza lęk wywoływany przez czynniki zewnętrzne.
III. Targowanie się

Ustalam warunki, które muszą być spełnione, zanim będę
gotowy przebaczyć.
Przyjrzenie się procesowi przebaczenia. Stawianie mniejszej ilości warunków przebaczenia zmniejsza lęk i gniew.
IV. Depresja

Obwiniam samego siebie za doznane cierpienie.
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Przyznanie się do nieprzyjemnych uczuć skierowanych wobec samego siebie przynosi również ulgę. Rozpracowanie poczucia winy zmniejsza lęk wywoływany przez czynniki wewnętrzne.
V. Akceptacja

Czekam na wzrost zranienia.
Akceptacja zaistniałej sytuacji i doznanego cierpienia.
Przyczyny niepokoju i lęku stają się stopniowo darem.
Jednym z podstawowych elementów procesu przebaczenia
jest uzdrawianie pamięci. Linn i Linn uzależniają skuteczność
uzdrowienia wspomnień od umiejętności spotkania z Chrystusem. Proponują zatem codzienną modlitwę o uzdrowienie każdego z bolesnych wspomnień, odpowiednio do poszczególnych etapów przebaczenia.17
Uzdrawianie wspomnień jest możliwe wtedy, gdy uznamy,
że bolesne momenty z naszego życia wzbogacają naszą osobowość i doświadczenie, zamiast je niszczyć. Przyjęcie tej perspektywy wymaga pewnej dojrzałości – wyjścia poza swoje
„ja“ i przyjęcie szerszej perspektywy, umiejętności spojrzenia
na siebie z dystansu.
Krytyka koncepcji leczącego wpływu przebaczenia
Podczas, gdy na temat pozytywnego wpływu przebaczania
na proces zdrowienia pojawia się coraz więcej publikacji –
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w literaturze przedmiotu
można znaleźć również głosy sprzeciwu wobec tej teorii.
17

Tamże.
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Pozytywnej roli przebaczenia sprzeciwiają się między innymi
Wohl i Thompson, naukowcy z Carleton University w Kanadzie, według których idea terapeutycznego przebaczenia ma
swoją ciemną, niedostrzeganą przez jej zwolenników stronę.18
Wohl i Thompson nie kwestionują skuteczności przebaczenia w procesie terapii, jednak zwracają uwagę na fakt, że teoria ta nie jest uniwersalna. Dowiedli, że uczestnicy terapii bazującej na przebaczeniu byli wciąż zaangażowani
w destrukcyjne zachowania, takie jak nałóg palenia. Samowybaczenie może zatem stanowić czynnik, który wzmacnia negatywne przyzwyczajenie.
Naukowcy uznali wobec tego, że proces ten nie jest pomocny w przypadku osób, które pragną zmiany nawyku, ponieważ
wpływa na obniżenie motywacji do zmiany. Wohl i Thompson
powołują się na wyniki badania przeprowadzonego na grupie
nałogowych palaczy tytoniu, wśród których osoby w trakcie
terapii skoncentrowanej na procesie przebaczenia szybciej i łatwiej zarzucały próby zerwania z nałogiem, w porównaniu do
grupy kontrolnej – palaczy, którzy nie uczestniczyli w terapeutycznym procesie przebaczania.
Problem wydaje się dotyczyć głównie zagadnienia samowybaczenia – o ile interpersonalne wybaczenie redukuje bądź
całkowicie eliminuje pragnienie zemsty i unikania wrogiej
osoby, o tyle przebaczenie samemu sobie jest nieco bardziej
skomplikowanym procesem. W tym przypadku niemożliwe
jest bowiem uniknięcie „agresora“, którym jest własne „ja“
(self). Wybaczenie sobie rozumiane jest jako pozytywna zmiana w postrzeganiu własnej jaźni – przyjmuję odpowiedzialJ. A. Michael, M. J. Wohl, A. Thompson, A dark side to self-forgiveness: Forgiving the self and its association with chronic unhealthy behaviour. „British Journal of Social Psychology“ 50 (2011), s. 354–364.
18
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ność za popełnienie szkody z własnej winy i akceptuję to. Naukowcy widzą tu pewną sprzeczność.19 Tymczasem Tangney,
Baumeister i Boone odkryli, iż proces samoprzebaczenia prowadzi do zmniejszenia poziomu kontroli emocjonalnej,
a zwiększenia zachowań narcystycznych.20 Proces ten krytykują również Likewise, Vitz i Meade, według których szczególnie problematyczna może okazać się sytuacja, kiedy destrukcyjne zachowanie skierowane przeciwko sobie utrzymuje
się chronicznie.21 Przykładowy palacz tytoniu może wówczas
utracić motywację do zarzucenia palenia. Przeciwnicy teorii
wpływu samoprzebaczenia na rozwój człowieka są zatem
zgodni co do tego, że proces ten jest obciążony dużą wadą, ponieważ pomaga utrzymać status quo.
Warto również powołać się na opinię Vitz i Meade, którzy
porównują terapeutyczny proces przebaczenia do pracy nad
samoakceptacją.22 W obu przypadkach osoba pozbywa się
wstydu wobec siebie i swoich zachowań, akceptuje swoje słabe strony, przyjmuje otoczenie i relacje z innymi mniej krytycznie. Naukowcy ci nie widzą zatem sensu postrzegania procesu przebaczenia jako czegoś odrębnego od psychoterapii
i budowania poczucia własnej wartości.
Wydaje się jednak, że bez względu na perspektywę z jakiej
naukowcy postrzegają proces przebaczenia – wiążąc go z wiarą, traktując jako pracę nad samoakceptacją czy utożsamiając
z ideą życia w zgodzie z naturą i otoczeniem, warto aby stał
Tamże.
J.P. Tangney, R. F. Baumeister, A. Boone, High self-control predicts
good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success.
„Journal of Personality“ 72 (2004), s.271-324.
21
P. C. Vitz, J. M. Meade, Self-forgiveness in Psychology and Psychotherapy: A Critique. „J Relig Health“ 50 (2011), s. 248-263.
22
Tamże.
19
20
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się elementem każdej terapii. W zależności od problemu bądź
zaburzenia – jako jej element główny, początkowy bądź końcowy.

Summary
The scientists concluded, therefore, that this process is not
helpful for people who wish to change the habit, because it
affects the lower motivation to change. Wohl, and Thompson
refer to the results of the test carried out on a group of addicted
smokers of tobacco. Among them there were persons in course
of therapy refocused on the forgiveness process and they
alleged attempts to break the addiction faster and easier,
compared to the control group – smokers who did not
participate in the therapeutic process to forgive.
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Apostolstwo kobiety w życiu Kościoła
Apostleship of women in the Church
Czyniąc refleksje na temat „Apostolstwa kobiety w życiu
Kościoła” należ spojrzeć na to zagadnienie przede wszystkim
przez pryzmat wiary. Osobą, która jest modelem kobiety wiary, kobiety zawierzenia Bogu bez reszty, tą kobieta jest Maryja. Kościół, od początków swojego istnienia, podkreśla obecność Maryi, która przez swoją wiarę akceptującą wolę Bożą
weszła w historię zbawienia. Na początku uczyniła to jako pokorna „służebnica Pańska”, Matka Słowa Wcielonego2, a następnie jako Matka Kościoła. Patrząc na Maryję, można określić cechy kobiety zaangażowanej w życie Kościoła; Jest to
kobieta: wiary, dyspozycyjności, słuchająca Pana, ufności, zaufania do Pana.
Kościół, głosem Soboru Watykańskiego II, (np. KDK 9,
29,49,60; KK 11; DA) wielokrotnie podkreślał istotną rolę ludzi
Ks. Eugeniusz Małachwiejczyk, pallotyn. Doktorant na teologii pastoralnej, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi poszukiwania naukowe, związane
z pracą doktorska, skoncentrowane na szerzeniu, przesłania Bożego Miłosierdzia, we Francji i krajach frankofońskich.
2
Por. Łk 1, 26-45, Łk 2, 1-20.
1
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świeckich, a tym samym i kobiet, ich zaangażowanie apostolskie. Przypomnijmy za ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski, że Sobór Watykański II, niejako „obudził” ludzi
świeckich „zapraszając ich do ściślejszego włączenia się w życie Kościoła i wzięcie za niego większej odpowiedzialności”3.
W 1963 r. Papież Paweł VI, mówiąc o jednym ze świętych
rzymskich św. Wincentym Pallottim, powiedział, że Św. Wincenty „wzywał do odnowienia społeczeństwa chrześcijańskiego i obudzenia go ze snu”, „wstrząsając świadomością świeckich, wyzwolił w nich nową energię, ukazał świeckim ich
możliwości czynienia dobra”. Ojciec św. podkreślił, mówiąc
o działalności W. Pallottiego, który inspirował apostolat świeckich: „oto wybiła godzina, godzina laików. Godzina dusz,
które zrozumiały, że ‘być chrześcijaninem’ to szczęście, wielki
dar, ale i wielki ciężar, ryzyko, obowiązek”4.
1) Obeność kobiety w życiu Kościoła.
Aktywna obecność kobiety w życiu Kościoła jest czymś
oczywistym, naturalnym. Bierze swoje podstawy, czy ma swe
korzenie – z samej naturze chrztu św. (uczestnictwo w potrójnej funkcji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej, królewskiej)
Przez chrzest święty – każdy z nas włączony jest w Chrystusa. Wynikające z tego faktu przywileje i obowiązki, stanowią dziedzictwo, jakie otrzymuje każdy ochrzczony.
26 sierpnia 1969 r. na Jasnej Górze ks. kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, zainicjował działalność ruchu duszpasterskiego nazwanego Pomocnikami Matki Kościoła (PMK). Ustanawiając go, wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie przez Maryję. Inspiracją do
tego był zakończony właśnie Sobór Watykański II, w którym Prymas uczestniczył, a który „obudził” świeckich, zapraszając ich do ściślejszego włączenia
się w życie Kościoła i wzięcia za niego większej odpowiedzialności.
4
Paweł VI, Hołd Pawła VI złożony W. Pallottiemu, w: Praca zbiorowa,
Sw. Wincenty Pallotti i jego dzieło, Pallottinum, Poznań 2012. s. 43-44.
3
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W konsekwencji, zaangażowanie apostolskie kobiety w życiu Kościoła i społeczeństwa – staje się czymś naturalnym,
gdyż wypływa z faktu bycia chrześcijaninem.
„Katolicy świeccy na podstawie wynikającego z przyjęcia
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej kapłaństwa powszechnego mają uczestnictwo w realizacji potrójnej misji Chrystusa.
Pierwszym środowiskiem działalności zbawczej katolików
świeckich jest małżeństwo i rodzina, które na mocy sakramentu małżeństwa stają się Kościołem domowym (KK 11). W domowym sankturarium (DA11) rodzice są szafarzami łaski Bożej i podmiotami prorockiej, kapłańskiej i królewskiej funkcji
Chrystusa. Powołaniem świeckich jest także uświęcanie świata od wewnątrz, szczególnie w sferze kultury, życia społeczno-gospodarczego i społeczno-politycznego (apostostwo społeczne). Na podstawie mandatu apostolskiego (misja
kanoniczna) katolicy świeccy mogą niekiedy realizować zadania duszpasterskie przysługujące z natury hierarchii kościelnej5”. Należy tu wymienić dla przykładu: głoszenie nauki
chrześcijańskiej, funkcje w pewnych czynnościach liturgicznych, opieka duszpasterska6.
Jednocześnie Kościół jest świadom różnych niebezpieczeństw i trudności, jakie spotykają go na drodze głoszenia
Ewangelii, na drodze realizacji swojego powołania, swojego
apostolstwa. Przede wszystkim na tej drodze – pojawia się kwestia ‘fałszywych proroków’7, którzy pragnęliby przeforsować
Ks. Ryszard Kamiński, ks. Wiesław Przygoda, Duszpasterstwo,
w: Leksykon telogii pastoralnej, TN KUL Lublin 2006. s. 208.
6
Por. Sobór Watykański II, Dekret o Apostolstwie Świeckich n. 24.
7
„Orędzie Soboru do kobiet”. Na zakończenie Soboru Watykańskiego II. (8 grudnia 1965 r.) AAS 58 (1966),13-14; tł. polskie por. Notificationes nr 1-2 (1966), 32.
5
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własną wizję Kościoła i człowieka. A w tym także własną wizję roli kobiety w Kościele.
Czyniąc refleksję na temat obecności kobiety w życiu Kościoła dzisiaj, należy spojrzeć na to zagadnienie przez pryzmat
czasów nas poprzedzających. Otóż, w Kościele Katolickim,
poprzednich wieków, aż do czasu Soboru Watykańskiego II,
istniał wyraźny podział na Kościół nauczający i Kościół słuchający. Kościół nauczający stanowili: – Papież, biskupi i księża. Natomiast Kościołem słuchającym byli – wszyscy wierni
ochrzczeni.
Sięgając do XX wieku, głównie do okresu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – na świecie, szczególnie w Europie
Zachodniej, coraz bardziej dawały o sobie znać ruchy emancypacyjne kobiet. Spośród tychże ruchów, dochodziły do głosu
niektóre, skrajne formy feminizmu, naznaczone nawet walką
polityczną czy religijną zmierzającą do upowszechniania rozwodów i aborcji. Ruchy te miały na celu pociągnięcie za sobą
ogromnych mas – szczególnie kobiet. Natomiast na płaszczyźnie wiary i religii ich zadaniem było między innymi – odciągnięcie kobiet od Kościoła, od religii i od wiary. Jednak odbywający się w tym czasie Sobór Watykański II w Rzymie8
odegrał ogromną role również w spojrzeniu na rolę i miejsce
kobiety w społeczeństwie, w świecie i w Kościele. Sobór Watykański II, podkreślając znaczenie ludzi świeckich w Kościele i świecie9 wytworzył nowy klimat w spojrzeniu na człowieka, a tym samym wytworzył nowy klimat w spojrzeniu na
kobietę.
Sobór Watykański II, Rzym. Sobór rozpoczęty przez papieża
Jana XXII, 11.11.1962 – i zakończony przez papieża Pawła VI, 6.12.1965
w Watykanie.
9
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele
w Świecie Współczesnym; Dekret o Apostolstwie Świeckich.
8
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Jednocześnie, otworzył nowe perspektywy działania i rozwoju dla każdego ochrzczonego10. Mówiąc o wielkim wydarzeniu w Kościele jakim był Sobór Watykański II – przede
wszystkim należy zaznaczyć, że tenże Sobór wytworzył nowy
klimat, nowe podłoże do dyskusji, do innego, nowego, dotychczas nieistniejącego spojrzenia na Kościół.
W kontekście czasów poprzedzających, przedstawiających
sytuację Kościoła i społeczeństwa – propozycja Soboru Watykańskiego II, mówiąca o zaangażowaniu świeckich oraz ich
roli i ich odpowiedzialności za Kościół11, była nie tylko czymś
nowym ale wprost rewolucyjnym.
W sposób bardzo konkretny, Kościół mówi o roli Kobiety –
w społeczeństwie i w Kościele.
Obecność kobiety i jej rola w życiu Kościoła jest bardzo
ważna. Dlatego na zakończenie Soboru Warykańskiego II, Paweł VI skierował następujące „Orędzie do kobiet” 12.
Orędzie z 8 grudnia 1965 na zakończenie Soboru Wat. II.
przesłanie tak palącej aktualności, w tym dniu fałszywych proroków, 8 marca:
A teraz, zwracamy się do was, kobiet wszystkich stanów:
córek, żon, matek i wdów; również do was, dziewic konsekrowanych i kobiet żyjących samotnie: stanowicie połowę ogromnej rodziny ludzkiej!
Wiecie o tym, że Kościół jest dumny, mogąc wywyższyć
i wyzwolić kobietę, przyczyniając się do rozpromieniowania na
Por. Elena Cavalcanti, Zadania kobiety w Kościele, Communio nr 6,
Poznań 1993,
11
Por. Dekret o Apostolstwie Świeckich.
12
„Orędzie Soboru do kobiet”. Dz.cyt.
10
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przestrzeni wieków, w różnicy charakterów, jej podstawową
równość z mężczyzną.
Ale nadchodzi godzina, nadeszła godzina, kiedy powołanie
niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta
swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy
ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła.
Wy, kobiety macie zawsze udział w trosce nad ogniskiem rodzinnym, miłość do źródeł, poczucie-znaczenia kołysek. Jesteście obecne w tajemnicy życia, które się zaczyna. Pocieszacie
w momencie śmierci. Nasza technika naraża się na niebezpieczeństwo stania się nieludzką.
Pojednajcie ludzi z życiem. A przede wszystkim, błagamy
was o to, czuwajcie nad naszym gatunkiem (ludzkim). Powstrzymajcie rękę człowieka, który, w momencie szaleństwa,
usiłowałby zniszczyć cywilizację ludzką.
Żony, matki rodzin, pierwsze wychowawczynie rodzaju
ludzkiego w ciszy ognisk rodzinnych, przekazujcie waszym synom, i waszym córkom tradycję waszych ojców, w tym samym
czasie gdy wy będziecie je przygotowywać do nieznanej przyszłości. Nigdy nie zapominajcie, że matka, przez swoje dzieci
należy do tej przyszłości, której być może nie zobaczy.
Wy również, kobiety żyjące samotnie, wiedzcie, że możecie
spełnić całe wasze powołanie do poświęcenia. Społeczeństwo
was wzywa ze wszystkich stron. Również rodziny nie mogą żyć
bez pomocy tych, którzy nie mają rodziny.
Przede wszystkim wy, dziewice konsekrowane, w świecie,
gdzie egoizm i poszukiwanie przyjemności chciałoby stanowić
prawo, bądźcie strażniczkami czystości, bezinteresowności
i pobożności. Jezus, który dał dla miłości małżeńskiej całą swą
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pełnię, wywyższył również wyżeczenie się tej miłości ludzkiej,
wtedy gdy On stał się dla Miłości nieskończonej i służby dla
wszystkich.
Wreszcie, kobiety w doświadczeniu, które trwacie wszystkie
godnie pod krzyżem za przykładem Maryi, wy, które często
w historii, dawałyście mężczyznom siłę do walki aż do końca,
do świadczenia aż do męczeństwa, jeszcze raz pomóżcie im
w zachowaniu odwagi do wielkich przedsięwzięć, a także
w cierpliwości i w odnajdywaniu sensu w skromnych początkach.
O Kobiety, które umiecie uczynić prawdę delikatną, czułą,
dostępną, zaangażujcie się w przeniknięcie ducha tego Soboru
do instytucji, szkół, ognisk rodzinnych, w życie codzienne.
Kobiety całego świata, chrześcijanki i niewierzące, wy, którym życie jest powierzone, w tym momencie tak ważnym dla
historii, waszym zadaniem jest uratowanie pokoju na świecie.
2) Kościół nie tylko dostrzega – ale podkreśla istotną rolę kobiety.
Poprzez „Orędzie do Kobiet” – na zakończenie Soboru Watykańskiego II, Kościół przypomina, kobiecie jej podstawową
równość z mężczyzną. I w porównaniu z podejściem do kobiety „ówczesnego świata”, jest to ogromny postęp w tej kwestii
społecznej. Wspomniane „Orędzie...” podkreśla z naciskiem:
Kobiety – wy „stanowicie połowę ogromnej rodziny
ludzkiej”!13. Dlatego, również na kobiecie ciąży zaszczytny
obowiązek apostolskiego zaangażowania w życie Kościoła,
poprzez analogię, na kobiecie ciąży połowa apostolstwa
w Kościele.
Kościół, poprzez Sobór Watykański II, przypomina:
13

„Orędzie Soboru do kobiet”. Dz.cyt.
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– w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, wskazując – dla
wszystkich ochrzczonych, szczególnie dla kobiet – na Maryję, „jako wzór apostolskiego zaangażowania w życiu
Kościoła. Maryję, która – współpracowała z dziełem zbawienia poprzez: Wiarę, nadzieję, i miłość żarliwą14.
– a następnie w Dekrecie o apostolstwie świeckich15 – mówi
o dziedzinach apostolstwa.
Wśród różnych dziedzin apostolstwa, Sobór wymienia:
wspólnoty kościelne, rodzina, młodzież, środowisko społeczne, sprawy narodowe i międzynarodowe. Ogromny wachlarz
działań apostolskich – jest dla wierzących zaproszeniem do
zaangażowania apostolskiego a jednocześnie – wyzwaniem,
przed którym stoi kobieta i cały Kościół.
Obecność kobiet w Kościele i świecie jest bardzo istotna.
Za ich dotychczasowe zaangażowanie papież Jan Paweł II
w Liście Apostolskim Mulieris Dignitatem, składa dzięki
Bogu, ale jednocześnie prosi by dary Ducha „były należycie
uznane i dowartościowane dla dobra Kościoła i ludzkości,
zwłaszcza w naszych czasach”.
„.... Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego
„geniuszu” w ciagu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; skłąda dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu Bożego, za wszystkie
zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości:
składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości.
Kościół prosi jednocześnie, by te nieocenione przejawy
Ducha (por. 1Kor 12,4nn.), które z wielką hojnością zostały
udzielone „córkom” wiecznego Jeruzalem, były należycie
uznane i dowartościowane dla dobra Kościoła i ludzkości,
14
15

Wat.II, KDK 61.
Wat.II, DA 9.
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zwłaszcza w naszych czasach. Rozwijając bibliną tajemnicę
„niewiasty”, Kościół modli się, by wszystkie kobiety odnalazły w tej tajemnicy siebie i swoje „najwyższe powołanie”.16
„W szczególny sposób należy podkreślić sprawę, na którą
Sobór położył bardzo wyrazny nacisk, a mianowicie na aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo kobiet w życiu i posłannictwie Kościoła17: „Ponieważ zaś w naszych czasach kobiety
biorą coraz żywszy udział w całym życiu społeczeństwa, dlatego jest sprawą wielkiej wagi większe ich uczestnictwo także
w różnych dziedzinach działalności apostolskiej Kościoła”18.
Kolejnym aspektem, dotyczącym roli kobiet w Kościele
i świecie, podkreślonym przez papieża Jana Pawła II w „Liście
do Kobiet” jest troska o uchwalanie praw narodowych i międzynarodowych, zapewniających ukazanie „pełnej prawdy
o kobiecie”.
„Drogie Siostry, widzicie zatem, jak bardzo pragnie Kościół, aby najbliższa Konferencja w Pekinie, ukazała pełną
prawdę o kobiecie. Trzeba, aby w sposób wszechstronny ukazała „geniusz kobiety” i to nie tylko na przykładzie wielkich
i znanych kobiet z przeszłości lub nam współczesnych, ale
także tych zwyczajnych, prostych, które wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu codziennym. Kobieta
bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego
dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi
go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów
Jan Paweł II, List Apostolski, Mulieris Dignitatem, z okazji roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan, 15.08.1988 r., nr 31.
17
Ks. Eugeniusz Weron, Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich
w świetle dokumentów kościelnych, Pallottinum – Poznań 1989, s. 211.
18
Sobór Wat. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 9.
16
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ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości
i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz
przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno – nie tylko fizyczne, ale nade
wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę”.19
Uczestnictwo kobiety w życiu Kościoła i społeczeństwa,
realizowane porzez jej talenty, jest drogą do jej samorealizacji
(....) i oryginalnym wkładem w ubogacanie kościelnej komunii
i we wzrost apostolskiego dynamizmu Ludu bożego.20
W niektórych poszukiwaniach nowych form zaangażowania apostolskiego kobiet w życiu Kościoła, pojawić się mogą
głosy pytające o równouprawnienie w Kościele i z tego wynikające pytanie o święcenia kapłańskie dla kobiet. Zapewne
tego typu pytanie powodowane było wieloma faktorami. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim – problem kryzysu powołań kapłańskich, szczególnie w krajach Europy Zachodniej.
Kolejnym elementem zachęcającym feministki do postawienia
tego pytanie było, funkcjonujące od kilku lat, kapłaństwo kobiet w kościele anglikańskim; Stąd pytanie: jeżeli tam (tzn.
u anglikanów) jest to możliwe to dlaczego nie u nas?21
Na tę kwestię kapłaństwa dla kobiet w Kościele Katolickim
– spójrzmy przez pryzmat refleksji filozoficznych i telogicznych. Cytowane refleksje poczynione zostały w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Autorem tychże refleksji jest –
Jan Paweł II, List do kobiet, Watykan, Watykan, 29.06.1995 r. nr 12.
Ks. Eugeniusz Weron, Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich
w świetle dokumentów kościelnych, Pallottinum – Poznań 1989, s. 219.
21
Por. Elena Cavalcanti, Zadania kobiety w Kościele, Communio nr 6,
Poznań 1993,
19
20
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Edyta Stein22, filozof, telog z pochodzenia – była żydówką,
nawrócona na chrześcijaństwo, wstępuje do Karmelu i w czasie II wojny światowej zostaje zamordowana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Należy podkreślić, że refleksje Edyty Stein, niżej cytowane, zostały poczynione dużo wcześniej
– niż rewindykacje ruchów feministycznych lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych XX wieku.
Edyta Stein:– przedstawia oryginalne argumenty dotyczące
kapłaństwa zarezerwowanego tylko dla mężczyzn, a tym samym „Przeciw kapłaństwu kobiet:
Za kapłaństwem zarezerwowanym tylko dla mężczyzn: –
„przemawia cała tradycja Kościoła od pierwszych wieków
chrześcijaństwo aż do dzisiaj.
– „Dla mnie osobiście, – podkreśla Edyta Stein – bardziej
niż tradycja, przekonywującym jest pełen tajemnicy fakt, że
Chrystus przyszedł na świat jako syn człowieczy i że pierwsze
stworzenie na ziemi, uczynione w zupełnie wybitny sposób na
obraz Boży było właśnie mężczyzną”23. Dlatego, Edyta Stein,
Eyta Stein, ur. 12 października 1891 we Wrocławiu, studia na Uniwersytecie Wrocławskim, w Getyndze, w 1916 – obrona pracy doktorskiej
we Fryburgu Bryzgowijskim; 1922 – przyjęcie chrztu w Kościele Katolickim w Bergzabern; 1932-1933 – docentura w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monastyrze (Münster); 1933 – wstąpienie do Karmelu w Kolonii (Köln) przyjmuje imienia Teresa Benedykta od Krzyża; 1938
– przeniesienie do holenderskiego klasztoru w Echt; 2 sierpnia 1942 –
aresztowanie i wywiezienie do obozów w Amersfoort i Westerbork; 7 sierpnia – deportacja do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; 9 sierpnia 1942 roku – najprawdopodobniej tego dnia ginie w komorze gazowej
Auschwitz-Birkenau ; 1987 – beatyfikacja przez Jana Pawła II w Kolonii
(Köln); 1998 – kanonizacja w Rzymie; 1999 – ogłoszenie Edyty Stein patronką Europy.
23
Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża osd, Kobieta jej zadanie wedle natury i łaski, Bit, Pelplin 1999, s. 57.
22
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swoje refleksje konkluduje bardzo klarownie: „Bóg – urząd
kapłaństwa przewidział tyko dla mężczyzn”.
Oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie
ewentualnych święceń kapłańskich dla kobiet, przedstawił papież Jan Paweł II w 1994 r. w liście apostolskim „Ordinatio sacerdotalis”. Błogosławiony Jan Paweł II wykluczył możliwość
dopuszczania kobiet do kapłaństwa24. Jak z powyższych rozważań wynika, Kapłaństwo sakramentalne jest zarezerwowane
tylo dla mężczyzn, a dla kobiet jest niedostępne.
Jednak mówiąc o kapłaństwie, w kontekście nauczania
Kościoła przez Sobór Watykański II, należy wspomnieć
o pewnym „novum” dotyczącym kapłaństwa. Tym novum jest
‘kapłaństwo powszechne’. W kapłaństwie powszechnym
uczestniczy każdy, kto przyjął sakrament chrztu świętego.
(Wat.II; kapłaństwo powszechne: przez namaszczenie Duchem
Chrystusowym wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa,
stają się świętym i królewskim kapłaństwem, składają Bogu
duchowe ofiary i głoszą wspaniałe dzieła Boże, DK2; KK 31,
34; KL 14; DA 2, 3; DM 15.)
Podkreślające niezwykłą rolę kobiety a także jej wyjątkowe
posłannictwo w życiu społeczeństwa i Kościoła, warto tutaj
przytoczyć słowa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od
Krzyża osd, zaczerpnięte z dzieła zatytułowanego: Kobieta jej
zadanie wedle natury i łaski:
„... z kobietą związał się Pan jak z żadnym innym stworzeniem na ziemi. Utworzył Ją tak bardzo na swój obraz, jak żadnego człowieka przedtem ani potem i wyznaczył Jej na całą
wieczność takie miejsce w swoim Kościele, jak nikomu z ludzi. W osobie Maryi powołał Pan kobiety wszystkich czasów
do najbardziej intymnego zjednoczenia z sobą i wybrał je na
Por. Jan Paweł II, List apostolski „Ordinatio sacerdotalis”. Watykan,
22.05.1994 r.
24
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posłanki swojej miłości, na głosicielki swojej woli nawet wobec królów i papieży, na prekursorów przygotowujących drogi
Jego panowaniu w sercach ludzkich. Nie ma powołania wyższego nad sponsa Christi – nad oblubienicę Chrystusa – i dla
kogo ta droga stoi otworem, nie pragnie żadnej innej. Należeć
do Boga, oddać mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu
służyć – jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz
każdego chrześcijanina: czy jest on poświęcony Bogu, czy nie,
czy jest mężczyzną, czy też kobietą. Każdy jest powołany do
naśladowania Chrystusa. Im dalej tą drogą podąża, tym bardziej do Niego się upodabnia. A ponieważ Chrystus ucieleśnia
ideał ludzkiej dokonałości, w którym nie ma już miejsca na
żadne jednostronności i braki, i który stapia w sobie wszelkie
zalety natury męskiej i kobiecej, i oczyszcza ich słabości –
wierny naśladowca Pana będzie się z Jego pomocą coraz
bardzej wyzwalał z ograniczeń własnej natury i ją przekraczał.
Dlatego u świętych mężczyzn spostrzegamy kobiecą delikatność i dobroć oraz prawdziwie macierzyńską troskę o powierzone im dusze. Natomiast święte kobiety odznaczają się męską śmiałością, sprawnością i zdecydowaniem.
Tak więc naśladowanie Chrystusa prowadzi do spełnienia
początkowego zawodu – powołania człowieka, aby odzwierciedlać w sobie obraz Boga; człowiek ma być panem stworzenia, który je strzeże, ochrania i wspiera; ojcem, który dzięki
duchowemu ojcostwu i macierzyństwu rodzi dzieci do królestwa Bożego i dla niego je wychowuje. Przekraczanie siebie
i własnych naturalnych ograniczeń dokonuje z pomocą łaski.
Najlepszym przygotowaniem na nią nie jest tylko licząca na
własne siły walka ze swą naturą i z jej ograniczeniami, lecz
pokorne przyjęcie porządku ustanowionego przez Boga.”25
25

Edyta Stein, dz. cyt. s. 58.
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3) Zaangażowanie apostolskie kobiet w życiu Kościoła.
– W naszych czasach, apostolskie zaangażowanie kobiety
w życie Kościoła należy odczytywać jako element naturalny. Ta naturalność apostolstwa wypływa z faktu bycia
ochrzczonym.
Nie należy zapominać, że Kościół – jako wspólnota w drodze, jest ciągle rozwijającym się organizmem żywym – dynamicznym. Stąd pojawia się konieczność poszukiwania ciągle
nowych form apostołowania dzisiaj, w tym także „apostolstwa
kobiety w życiu Kościoła”.
W kontekście powyższych rozważań jawi się pytanie: Co
zatem wolno kobiecie w Kościele?
Na kwestię apostolskiego zaangażowania kobiety w Kościele – spójrzmy również przez pryzmat prawa kościelnego,
nakreślonego w Kodeksie Prawa Kanonicznego.26
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego kobiety mogą:
Uczestniczyć w różnych formach działalności Kościoła i na
różnych szczeblach, zaczynając od najmniejszej jednostki jaką
jest parafia, następnie na szczeblu diecezjalnym i wreszcie na
szczeblu Kościoła Powszechnego –.
Na szczeblu najwyższym, czyli Kościoła Powszechnego:
I tak kobiety mogą zostać wezwane na sobór powszechny27,
a także – na zaproszenie papieża – mogą brać udział w Synodzie Biskupów jako audytorki i ekspertki28;
Natomiast na szczeblu diecezjalnym, kobiety mogą zostać
wezwane przez biskupa w charakterze członków na synod diecezjalny29, a także mogą zasiadać w radzie duszpasterskiej
Kodeks Prawa Kanonicznego, Promulgowany przez Jana Pawła II,
Watykan 1983. W dalszej części tekstu będzie używany skrót: KPK.
27
KPK 339 § 2.
28
KPK 344 pkt. 2.
29
KPK 443 § 2.
26
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diecezji,30 również mogą być członkiniami diecezjalnej rady
ekonomicznej31, a nawet mogą pełnić funkcję ekonoma diecezjalnego32.
Kolejnym miejscem zaangażowania kobiet w apostolstwie
Kościoła, na płaszczyźnie diecezjalnej, są sądy kościelne, co należy podkreślić, jest to wielką nowością – w stosunku do poprzedniego prawa kanonicznego z roku 1917. W sądach kościelnych kobiety mogą być sędziami33, audytorami34, asesorami35,
notariuszami, adwokatami, pełnomocnikami procesowymi36;
Natomiast na płaszczyźnie parafialnej: kobiety mogą wchodzić w skład duszpasterskiej rady parafialnej37 a także mogą
być członkiniami parafialnej rady do spraw ekonomicznych38.
Kodeks Prawa Kanonicznego, przewiduje również w liturgii wiele różnych funkcji – dotychczas niedostępnych dla kobiet. I tak w liturgii Kobieta może – pełnić funkcję komentatora, kantora, lektora, ministranta, a w szczególnych przypadkach
nadzwyczajnego szafarza Komunii św.39.
Kolejnym, wielkim polem działania apostolskiego kobiet
w Kościele jest teologia szeroko pojęta. I tak kobietom wolno
także studiować teologię, zdobywać stopnie naukowe w tej
dziedzinie oraz wykładać teologię na uczelniach40. Tutaj
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KPK 514.
KPK 536.
KPK 494 § 1.
KPK 1412 § 2.
KPK 1428 § 2.
KPK 1424
KPK 1483
KPK 536.
KPK 537.
KPK 230 § 2 i 3.
PKP 229 § 3.
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podkreślono wpływ kobiet na formację młodego pokolenia
chrześcijan.
Natomiast owocność apostolskiego zaangażowania kobiety
w życie Kościoła, w dużej mierza zależy od uczestnictwa
w życiu Eucharystią na co dzień.41 Albowiem cała działalność
chrześcijan powinna prowadzić do Eucharystii i z niej wypływać. Jak mówi Kościół słowami Soboru Watykańskiego II:
Eucharystia „jest szczytem, do którego zmierza działalność
Kościoła, i jednocześnie jest zródłem, z którego wypływa cała
jego moc”42. Stąd wypływa konieczna troska o to by każdy
ochrzczony uczestniczył w liturgii „świadomie, czynnie
i owocnie”43.
Ogromny potencjał chrześcijańskiej działalności apostolskiej znajduje się w sercach i umysłach ludzi świeckich. Jednak potrzebne jest odnalezienie sposobu, by ten potencjał, który nie jest używany, lub tylko po części, mógł być właściwie
wykorzystany. Stąd pojawią się stwierdzenie dotyczące ludzi
świeckich i ich roli – jako o „śpiącym olbrzymie”, którego należy obudzić.44 Kobiety na tym polu mają ogromną rolę do
spełnienia. Przede wszystkim poprzez własne zaangażowanie
a także poprzez oddziaływanie na „drugą część ludzkości” –
na mężczyzn.
Zaangażowanie kobiety w apostolstwie w Kościele – jest
współuczestnictwem w życiu Kościoła, jest formą współodpowiedzialności za Kościół, za jego rozwój – za głoszenie Do-

Por. ks. E. Weron, Eucharystia i apostolstwo, Poznań 2006.
Wat.II, KL 10.
43
Wat.II, KL 11.
44
Por. ks. E. Weron, Budzenie olbrzyma. Laikat, duchowość, apostolstwo, akcja katolicka, Poznań 1995.
41
42
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brej Nowiny. Innymi słowy – jest to realizacja apostolstwa katolickiego – które jest zadaniem wszystkich ochrzczonych45.
Apostolskie zaangażowanie kobiet w życiu Kościoła powinno promieniować na wszystkie środowiska i je przemieniać. Dlatego apel, skierowany do kobiet, na zakończenie Soboru Watykańskiego II: O Kobiety, które umiecie uczynić
prawdę delikatną, czułą, dostępną, zaangażujcie się w przeniknięcie Ewangelii do instytucji, szkół, ognisk rodzinnych,
w życie codzienne.. 46, jest ciągle aktualny.

Summary
Woman’s Advocacy of Catholic Church.
Reflecting upon the theme of the ‚’Woman’s Advocacy of
Catholic Church’’ one shall look at this matter above all
through the prism of faith. The faith, which is not an ordinary
activism, but a missionary activity, generates woman’s
involvement in Church.
Woman’s active existence in Catholic Church is obvious,
natural. It finds its roots in the very nature of the sacrament of
baptism (participation in the triple mission of Christ: prophetic,
priestly, regal).
Amidst all the various disciplines of missionary work,
woman holds an imoprtant function among teenagers, in
Catholic Church, family, society, and in national or
international affairs. This vast scale of missionary activities is
an invitation and a challenge.
Por. ks. E. Weron, Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Poznań 1987
46
Por. „Orędzie Soboru do kobiet”. Dz.cyt.
45
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The woman who is engaged in advocacy of Church shares
responsibility for Church, their development – for preaching
the Good News.
Woman’s active involvement in Church shall have an
impact on the society and change them.
Key words: missionary work, woman, Church.

264

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
18/2012

Ks. Henryk SZELOCH*

POWSTANIE I GŁÓWNE FORMY
DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ W SŁUŻBIE IDEI
The creation and main forms of work of the Wroclaw
Archdiocese Caritas in serving the idea of Christian
mercy
Wstęp
W przyszłym roku przypada srebrny jubileusz powstania
i działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Jest więc
dobra okazja do tego, abym w niniejszym artykule już dziś
ukazał Czytelnikowi najważniejsze strony pracy tej najstarszej
z powołanych w 1989 i 1990 roku diecezjalnych organizacji
charytatywnych funkcjonujących w Kościele w Polsce.
„Caritas Archidiecezji Wrocławskiej stara się być domem
dla ludzi potrzebujących wsparcia, a jednocześnie jest przedsionkiem do tego większego domu, jakim jest Kościół. Ma
więc w duchu przykazania miłości bliźniego, budować więzi
pomiędzy ubogimi i zamożnymi, między chorymi i zdrowymi,
niepełnosprawnymi i sprawnymi, niezaradnymi i tymi, którzy
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dobrze sobie w życiu radzą”1 napisał we wstępie do książki dedykowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej księdzu
arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu – metropolicie
wrocławskiemu ksiądz biskup Edward Janiak – obecny ordynariusz kaliski.
Niedawny jeszcze, długoletni wikariusz generalny Archidiecezji Wrocławskiej podkreśla w swoim słowie, że „budowanie relacji właściwych dla Kościoła, który jest naszym domem, nie może omijać działalności charytatywnej. Nie może
dokonywać się bez konkretnych dzieł miłosierdzia, w które
angażuje się wspólnota na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia. Trzeba głodnych nakarmić, spragnionym dać pić, przybyszów przyjąć, nagich przyodziać, chorych odwiedzić i pójść
do tych, którzy są w więzieniu. Troska o ludzi chorych, cierpiących i ubogich – pisze dalej pierwszy dyrektor archidiecezjalnej Caritas we Wrocławiu2 – zawsze zajmowała ważne
miejsce w życiu Kościoła. Również na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, gdy rozbrzmiewa wołanie o nową
ewangelizację, nie traci ona na aktualności. Tę troskę w Kościele Wrocławskim, w jedności z jego Biskupem, we współpracy z innymi kościelnymi i świeckimi instytucjami charyta* Urodzony 18 stycznia 1962 r. we Wrocławiu.
Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej (święcenia kapłańskie –
21.05.1988 r.). Doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna). Pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. UTW
i dyrektor tych studiów przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Jelczu – Laskowicach. Adres: ul. Oławska 265. 55-220 Jelcz – Laskowice. Telefon: (71) 31881-03 / 664083529. Adres poczty elektronicznej: heszel@wp.pl
1
E. Kłak (red.), Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 2012, Wrocław
2012, s. 5.
2
Bp Edward Janiak organizował Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
i był jego pierwszym dyrektorem.
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tywnymi i w łączności ze wszystkimi ludźmi dobrej woli pełni
właśnie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”3 – służąc w ten
sposób idei chrześcijańskiego miłosierdzia.
Czym jest to chrześcijańskie miłosierdzie?

Słowo miłosierdzie jest słowem pochodzenia łacińskiego.
Łacińskie misericordia: miseri cor dare – znaczy tyle, co biednemu serce dać. Miłosierdzie chrześcijańskie jest formą miłości bliźniego wyrażającą się we współczuciu, solidarności
i gotowości pomagania ludziom znajdującym się z własnej lub
cudzej winy albo też z racji uwarunkowań losowych w potrzebie, której nie są w stanie sami zaspokoić. W praktyce miłosierdzie chrześcijańskie polega na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu
podstawowych
potrzeb
egzystencjalnych
i rozwojowych człowieka. Jako cnota społeczna i zasada życia
społecznego stanowi ona istotne dopełnienie sprawiedliwości.
Źródło swoje odnajduje w miłosierdziu Boga4.
Miłosierdzie chrześcijańskie starano się zdefiniować już
w czasach patrystycznych. Św. Augustyn definiuje to pojęcie
jako „przykre odczucie nędzy bliźniego, przez co jesteśmy
skłonni, by mu pomóc, o ile to możliwe” (De civitate Dei).
Wielki myśliciel średniowieczny – św. Tomasz z Akwinu nazywa miłosierdzie chrześcijańskie cnotą przyporządkowaną
miłości bliźniego, która polega na świadczeniu dobroci potrzebującym przez współczucie i życzliwość okazywaną w rozmaitej formie5.
Ważkie, bardziej współczesne treści do refleksji o miłosierdziu chrześcijańskim wnosi teologia posoborowa. Według
E. Kłak (red.), Caritas …, dz. cyt., s. 5.
J. Wal, Miłosierdzie chrześcijańskie, [w:] R. Kamiński (red. nacz.),
Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, s. 486.
5
Tamże.
3
4
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encykliki Dives in missericordia, która stanowi owoc tej teologii – miłosierdzie chrześcijańskie w swoim właściwym i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie
i w człowieku6.
W takim rozumieniu dobrem jest sam człowiek i jego godność, a miłosierdzie chrześcijańskie polega na umiłowaniu
człowieka, które owocuje wysiłkiem na rzecz naprawy negatywnych uwarunkowań ludzkiej egzystencji7.
1. Początki i trudne lata działalności Caritas
Kościół od początku swego istnienia spieszył z pomocą
ubogim i potrzebującym. Dobroczynność jest wpisana
w chrześcijaństwo, w nim znajduje swoje korzenie i siły przekazywane nam wszystkim przez Syna Bożego.
Dla każdego wierzącego oczywiste jest, że skłonność do
pomagania przypisana jest naturze człowieka stworzonego na
obraz i podobieństwo Boże. Dlatego ludzie realizują się w pełni, dając siebie innym. Robili to przez wieki, każdy na swój
sposób. Dopiero pod koniec XIX wieku podjęto próby połączenia sił i stworzenia instytucji dobroczynnej kierowanej centralnie jaką jest dzieło Caritas.
W 1929 roku powstał w Polsce Instytut Caritas jako ogólnokrajowy organ koordynujący działalność Caritas diecezjalnych. W latach trzydziestych powstawały one sukcesywnie
w całym kraju. Ogarniały swoim wpływem wszystkie podmioty kościelne podejmujące pracę charytatywną, a więc zakony,
stowarzyszenia katolickie, sodalicje, bractwa itp.
6
7

DiM 6.
J. Wal, Miłosierdzie chrześcijańskie, dz. cyt., s. 487.
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W czasie okupacji niemieckiej Kościół nadal prowadził
działalność dobroczynną, która po wyzwoleniu jeszcze się nasiliła z powodu ogromu potrzeb. Prawie każda rodzina podczas wojennej zawieruchy poniosła straty i więcej było ofiar
niż ludzi, którzy nie potrzebowali żadnego wsparcia8.
Spowodowany skutkami walk i okrucieństw najeźdźców
dynamiczny rozwój dobroczynności Kościoła został brutalnie
przerwany decyzjami władz komunistycznych. W 1950 r.
zlikwidowały one Caritas kościelną i przekazały cały jej majątek reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich „Caritas”.
Celowo wprowadzono mylącą zbieżność nazw organizacji
niemających ze sobą nic wspólnego.
Pracę charytatywną kontynuowały zakony i parafie. Niestety, jej zakres został mocno ograniczony i w dużej mierze uzależniony od czynników państwowych. Wprowadzało to spory
zamęt i niejasność sytuacji. Kościół starał się jednak – na ile
było to możliwe – wybrnąć z kłopotliwego układu.
Niektóre zadania Caritas przejęła wówczas Komisja Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Miłosierdzia. Na przykład
każdego roku organizowała ona Tygodnie Miłosierdzia. Natomiast parafie wzięły na siebie udzielanie konkretnej pomocy
oczekującym jej osobom. Po roku 1980 Komisję do spraw
Duszpasterstwa Miłosierdzia zastąpiła Komisja Charytatywna
Episkopatu Polski. Jej przedstawiciele podejmowali rozmowy
w ważnych dla dobroczynności sprawach. Nieocenioną rolę
w tych trudnych czasach odegrał śp. bp Czesław Domin. Stał
się on jednym z twórców odradzającej się Caritas. To do niej
trafiały dary zagraniczne i ona rozdzielała je wśród najbardziej
Por. J. Majka, Kościelna działalność dobroczynna w Polsce w XIX w.
i w pierwszej połowie XX w., [w:] J. Krucina (red.), Miłość miłosierna,
Wrocław 1985, s. 258–278.
8
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potrzebujących wsparcia9. W 1986 roku Episkopat wydał dokument, na którego podstawie zaczęto tworzyć parafialne zespoły charytatywne. Początkowo przejęły one odbiór i dzielenie darów wciąż napływających z zagranicy. Z upływem czasu
zaczęły podejmować różnego rodzaju działania pomocowe.
Zespoły charytatywne powstawały w coraz większej liczbie
wspólnot, choć kształtowało się to różnie w poszczególnych
regionach Polski.
2. Reaktywowanie kościelnej Caritas
Rok 1989 był przełomowy w odradzaniu się działalności
społecznej Kościoła. Ustawa z 17 maja 1989 r. zezwoliła na
utworzenie Caritas Polskiej i diecezjalnych. Od tego momentu
zaczęło się reaktywowanie dawnych struktur charytatywnej
organizacji kościelnej.
Kolejno odradzały się one we wszystkich diecezjach.
10 października 1990 roku powołano Caritas Polską będącą
organem koordynującym wspólne działania charytatywne,
obejmujące swoim zasięgiem cały kraj lub pomoc udzielaną
poza jego granicami. Zamieszanie wywołane po roku 1950
przez władze komunistyczne sprawiło, że Caritas nigdy nie
odzyskała kształtu sprzed jej likwidacji. W jej organizacyjne
ramy nie powróciły zgromadzenia zakonne, nieprzerwanie zajmujące się dobroczynnością także pod komunistycznymi
rządami. Nie obejmuje ona także stowarzyszeń katolickich.

Biskup Czesław Domin – rozmiłowany w miłosierdziu, [w:] www.
koszalin.caritas.; W. Przygoda, Caritas Polska, [w:] R. Kamiński (red.
nacz.), Leksykon …, dz. cyt., s.120.
9
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Reaktywowana Caritas tylko szczątkowo odzyskała swoją
tożsamość w postaci parafialnych zespołów charytatywnych,
rewindykowanych nieruchomości i niektórych placówek.
W rzeczywistości diecezjalne Caritas tworzone były od pod
staw, a i fundamenty, na których powstawały, zostały mocno
nadwątlone. Mimo to większość z nich sukcesywnie rozszerza
zakres swoich działań i wzbogaca formy pomocy.
Caritas Polska, będąca centralną duszpasterską instytucją
dobroczynną podlegającą Episkopatowi Polski, koordynuje
wiele działań podejmowanych przez Caritas diecezjalne. Inne
ogólnopolskie programy pomocowe, nadzorowane i koordynowane przez Caritas Polską to: „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom”, „Chlebki Wielkanocne”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Znicze”, „Kromka Chleba”, akcja wakacyjna Caritas,
biura aktywizacji bezrobotnych, akcja dożywiania. Podczas
największych klęsk żywiołowych, jakich doświadczyli miesz
kańcy różnych regionów naszego kraju, Caritas Polska często
jako pierwsza i jedyna udzielała natychmiastowej pomocy,
która potem przeradzała się w długotrwały i kompleksowy
program likwidacji zniszczeń i odbudowy10.
3. Powołanie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
i początki jej działalności
Archidiecezja Wrocławska zajmuje obszar 8.850 km kwadratowych. W blisko 300 parafiach mieszka 1.164.200 osób.
W kilkudziesięciu placówkach pomocowych oraz w Centrali
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pracuje 800 osób zaangażowanych zawodowo i charytatywnie w dzieło miłosierdzia
10

O nas, [w:] www.caritas. pl
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Kościoła wrocławskiego. Dnia 16 listopada 1989 r. ukazał się
Dekret Metropolity Wrocławskiego powołujący do istnienia
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Działalność Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej polecona została opiece Świętych
Patronów Dolnośląskiej Ziemi, a zwłaszcza Św. Jadwidze Śląskiej11.
Patronka Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – św. Jadwiga
Śląska – urodziła się około roku 1174 na zamku Andechs
w Bawarii. Jej rodzicami byli Bertold i Agnieszka, hrabiowie
Andechs, którzy również tytułowali się książętami Meranii,
Kreocji i Dalmacji. Mając dwanaście lat została poślubiona
przez wrocławskiego księcia Henryka Brodatego, z którym
miała pięcioro dzieci: Konrada, Henryka, Agnieszkę, Zofię
i Gertrudę. Rodzina była bardzo religijna i dbała o rozwój
Kościoła miedzy innymi poprzez fundowanie kościołów
i klasztorów, w tym kościoła pw. św. Bartłomieja w Trzebnicy
koło Wrocławia. Święta znana była z niezwykłej litości dla ludzi chorych i ubogich. Prowadziła działalność dobroczynną,
zorganizowała wędrowny szpital dla ubogich, ufundowała
szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej. W życiu osobistym
z wielka pokorą przyjmowała wszelkie trudności. Ogromnym
ciosem była śmierć syna Henryka Pobożnego, który poległ
jako dowódca wojsk chrześcijańskich w walce z Mongołami
pod Legnicą w roku 1241. Po śmierci męża w roku 1238 zamieszkała w ufundowanym przez siebie klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy gdzie jej córka Gertruda była przeoryszą.
Zmarła w opinii świętości 15 października 1243 roku i została pochowana w kościele św. Bartłomieja w Trzebnicy. KaH. Gulbinowicz, Dekret powołania Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z dn. 16.11.1989 r., L. dz. 4210/89, [w:] Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
11
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nonizowana została przez papieża Klemensa IV w dniu
26 marca 1267 roku. Grób świętej Jadwigi odwiedzali monarchowie i ich żony: Władysław Łokietek, król węgierski
Maciej Korwin, żona późniejszego króla Stanisława Leszczyńskiego Katarzyna Opalińska. W roku 1680, na prośbę króla
Jana III Sobieskiego i jego żony, papież Innocenty XI rozszerzył kult św. Jadwigi Śląskiej na cały Kościół Katolicki. Po
tym wydarzeniu zaczęto czcić Świętą w innych regionach Polski. Kościół czci św. Jadwigę w dniu 16 października, a jej
imię wymienia się w Litanii do Wszystkich Świętych. Św. Jadwiga jest również główną patronką Śląska i całej Archidiecezji Wrocławskiej12.
Według Statutu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest
duszpasterską instytucją charytatywną archidiecezji wrocławskiej, nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas
sprzed roku 1950. Służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu
w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności
w Polsce i poza jej granicami.
Na początku lat osiemdziesiątych Kardynał Henryk Gulbinowicz ustanowił Arcybiskupi Komitet Charytatywny
i Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami. W nawiązaniu do najlepszych i najstarszych tradycji Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku Metropolita 16 listopada 1989 roku
reaktywował, rozwiązaną przez władze komunistyczne, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dyrektorem został ks. dr
Edward Janiak, obecny ordynariusz kaliski, który przez 7 lat
tworzył struktury Caritas i inaugurował kolejne dzieła charytatywne. Pierwsza siedziba mieściła się w małym pokoju Domu
Księży Emerytów przy ul. Katedralnej 12. Ks. E. Janiak rozpoczął tworzenie struktur i placówek Caritas. Powstały
12

Por. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989, s. 630-633.
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pierwsze kuchnie dla bezdomnych, Parafialne Zespoły Charytatywne, Dom Opieki oraz Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom. Przekazywano sprzęt specjalistyczny dla szpitali,
organizowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Zakupiono pierwszy ośrodek kolonijny w Ulinii nad morzem. Rozpoczęła się Akcja „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”13.
Gdy ks. E. Janiak został biskupem, jego miejsce zajął ks. dr
Adam Dereń, późniejszy dyrektor Caritas Polska. Pracę we
Wrocławskiej Caritas zaczął w trudnym okresie wielkiej powodzi. Organizując wszechstronną pomoc dla jej ofiar dostrzegł wiele obszarów biedy i bezradności ludzkiej. Ukierunkowało to i zintensyfikowało jego działania. W czasie ośmiu
lat, gdy ks. A. Dereń kierował Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zaczęły działać kolejne jadłodajnie, nowe ośrodki kolonijne, domy opieki, Parafialne Zespoły Caritas. Powstały
świetlice środowiskowe, stacje opieki, warsztaty terapii zajęciowej. Caritas podjęła się prowadzenia dwóch szkół. Nawiązała też współpracę z Siostrami Skalabryniankami, które na jej
zaproszenie przybyły do Wrocławia, by zajmować się migrantami. Po przejściu ks. Adama Derenia do Warszawy, przez rok
pracą Caritas kierował ks. dr Mirosław Kiwka, następnie funkcję tę pełnił ks. mgr Tomasz Burchardt, a obecnie ks. mgr Janusz Jastrzębski.
4. Caritas Wrocławska w służbie dzieciom i młodzieży
Szczególne miejsce w Caritas zajmują dzieci i młodzież pochodzące ze środowisk nacechowanych ubóstwem i patologią
Początki działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, [w:] Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, s. 1.
13
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społeczną. Dla nich prowadzone są świetlice środowiskowe
i socjoterapeutyczne, których zadaniem jest socjalizacja
i wychowanie dzieci zagrożonych patologią. Pracownicy i wolontariusze pomagają im w zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, budowy poczucia własnej wartości oraz
udzielają pomocy psychologicznej. Dzieci uczą się, bawią,
otrzymują posiłki, a w czasie wakacji wyjeżdżają na kolonie
letnie. Ten proces dydaktyczno-terapeutyczny polega na uczeniu dobra poprzez podejście do podopiecznych w miłości, łagodności i akceptacji oraz stworzenie klimatu rodzinnego. Caritas realizuje również program dożywiania dzieci i młodzieży
w szkołach. Tą formą pomocy w ostatnim roku szkolnym objęto uczniów z kilkuset placówek oświatowo – wychowawczych
Dolnego Śląska14. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej , jako
pierwsza w kraju podjęła się prowadzenia szkół podstawowych,
którym groziła likwidacja. W placówkach tych pracują
wykwalifikowani pedagodzy, którzy zapewniają dzieciom
wszechstronny rozwój. Uczniowie biorą udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach językowych, informatycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i innych.
Szkoły Caritas stwarzają uczniom możliwość prezentacji osiągnięć i sukcesów podczas konkursów na szczeblu szkolnym,
gminnym i powiatowym. Dzieci czują się w nich bezpiecznie,
nie ma tam przemocy i narkotyków. We wrześniu 2001 roku
Wrocławska Caritas przejęła Szkołę Podstawową w Wirach,
której groziło zamknięcie. Z pomocą rodziców wykonała tam
wiele remontów, zadbała o wyposażenie placówki, jej dobre
funkcjonowanie i rozwój. W tym czasie szkoła przyjęła imię
Jana Pawła II i rozwinęła swoją działalność wprowadzając
Zadania Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, [w:] Archiwum Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej, s. 2.
14
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wiele zajęć pozalekcyjnych. Od 2004 roku placówka prowadzona jest przez Caritas Diecezji Świdnickiej, która przejęła ją
w 2004 roku po wydzieleniu z Archidiecezji Wrocławskiej nowej Diecezji Świdnickiej15. Pod opieką Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej nadal pozostała Szkoła Podstawowa w podwrocławskich Kotowicach. Podczas tragicznej powodzi
w 1997 uległa ona olbrzymim zniszczeniom. Woda sięgająca
powyżej dwóch metrów stała trzy tygodnie. Nie uratowało się
nic. W naprawianie szkód włączyły się różne instytucje, firmy
i osoby prywatne. Mimo to w 2001 r. radni gminy Święta Katarzyna podjęli uchwałę o likwidacji szkoły. Rodzice, nie mogąc się pogodzić z tą decyzją, zwrócili się do Metropolity
Wrocławskiego z prośbą o wsparcie inicjatywy utworzenia
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach. 28 czerwca
2002 r. Kard. H. Gulbinowicz prowadzenie placówki zlecił
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Po uzyskaniu zgody
władz oświatowych i lokalnych, Caritas podpisała 9 sierpnia
2002 r. umowę z Zarządem Gminy Święta Katarzyna, który
użyczył nieruchomości, wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych. Od roku 2002 szkoła jest Szkołą Katolicką i prowadzi aktywną działalność dydaktyczno-wychowawczą.
22 czerwca 2004 roku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nadała szkole imię Księdza Jana Twardowskiego. Od tego momentu działalność szkoły jest ściśle związana i inspirowana
twórczością Patrona. W dniu jego święta Abp Marian Gołębiewski wręczył szkole sztandar16. Katolicka Szkoła Pod
stawowa w Kotowicach wychowuje młodzież w poszanowaTamże, s. 10.
Zob. Kronika Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach, [w:] Archiwum Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach, ss. 17, 26, 31.
15
16
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niu chrześcijańskich wartości, tradycji, historii i kultury
narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów. Wspomaga rozwój osobowy ucznia
w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze i wspiera w tym rodziny.
Umożliwia uczniom potrzebującym pomocy indywidualne
wsparcie. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje
i stale doskonalą umiejętności zawodowe. Szkoła włącza się
w życie społeczności lokalnej. Nie tylko w ramach Tygodnia
Miłosierdzia oraz Światowego Dnia Chorego uczniowie jeżdżą do Domów Pomocy Społecznej w Oławie oraz Świętej
Katarzynie prezentując programy artystyczne, ale także prowadzą zajęcia integracyjne z pensjonariuszami. Corocznie
przed świętami placówka organizuje zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów. W ramach programu
„I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” pozyskuje przybory
szkolne i zabawki dla wychowanków rodzinnych domów dziecka. Bierze udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Góra Grosza”, „Pomoc ofiarom Tsunami”. Przygotowuje uroczystości
i imprezy o charakterze środowiskowym: potyczki rodzinne,
pasowanie na ucznia, Mikołajki, wigilię szkolną, koncerty bożonarodzeniowe, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki, festyny rodzinne, kawiarenki literackie poezji
Patrona, Dzień Dziecka, festiwal osiągnięć ucznia17.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej swoją opieką obejmuje
wielką rzeszę ludzi bezdomnych i żyjących w obszarze skrajnego ubóstwa. Prowadzi dla nich jadłodajnie, które wydają co
dziennie kilkaset gorących posiłków. Można je spożyć na
E. Janiak, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, [w:] M. Biskup (red.),
Kościół naszym domem - diecezja rodziną, Wrocław 2011, s. 256-257.
17

277

Ks. Henryk Szeloch

miejscu lub wziąć do domu dla wielodzietnych rodzin. Od
1999 roku działa we Wrocławiu Centrum Socjalne Caritas,
które oprócz ciepłych posiłków zapewnia swoim podopiecznym także ubrania, środki czystości, urządzenia gospodarstwa
domowego, meble i inne niezbędne przedmioty. Wielu bezdomnych i ubogich korzysta z uruchomionej w 2000 roku łaźni, dzięki czemu mogą zadbać o elementarne potrzeby higieny
osobistej. Tam otrzymują także odzież i obuwie. Wrocławska
Caritas stale ma pod swoja opieką rodziny wielodzietne, dysfunkcyjne lub borykające się z różnymi problemami. Udziela
im wszelkiej pomocy w najtrudniejszych okresach w roku, na
przykład zimą i przed świętami. Nie zapomina o ich dzieciach
podczas ferii i wakacji, a także przez cały rok szkolny18.
5. Pomoc ludziom bezdomnym, ubogim, starszym
i chorym
Wrocławska Caritas nie pozostaje obojętna na problem starości i choroby. W trzech prowadzonych przez nią domach
opieki znajdują schronienie osoby w podeszłym wieku, chorzy
somatycznie, a także upośledzeni intelektualnie i psychicznie.
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej mieści się w pocysterskim kompleksie klasztornym
w Henrykowie (gmina Ziębice, powiat Ząbkowice Śląskie)19.
W 1997 roku południowa część oficyny zachodniej została
zaadoptowana przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a już
2 marca 1998 r. Kard. Henryk Gulbinowicz poświęcił gotową
na przyjęcie podopiecznych placówkę. Pierwsi mieszkańcy
18
19

Tamże, s. 259-260.
Tamże, s. 254.
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wprowadzili się do 24 marca 1998 r. Dom Opieki św. Jadwigi
Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie jest
niepubliczną placówką realizującą zadania pomocy społecznej
dla osób przewlekle chorych. Obecnie przebywa w nim 70
mieszkańców – 40 kobiet i 30 mężczyzn. Obiekt dwukondygnacyjny, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony
jest w windę, system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Umiejscowienie placówki w obiekcie zamkniętym, w sąsiedztwie parku, pozwala na wykorzystanie terenu do
spacerów, terapii oraz rekreacji. W domu znajdują się pokoje
2- 3- 4-osobowe, każdy z węzłem sanitarnym. Mieszkańcy
mają do dyspozycji świetlicę, kaplicę, kącik telewizyjny, dużą
jadalnię. Placówka zapewnia swoim podopiecznym aktywność
fizyczną i umysłową. Terapia zajęciowa umożliwia im udział w
zajęciach: muzycznych, plastycznych, praktycznych. Prowadzone są również zajęcia mające na celu aktywizację poprzez
program indywidualnego wspierania mieszkańca. Pensjonariusze uczestniczą także w turnusach rehabilitacyjnych. Placówka
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników pierwszego
kontaktu, wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (terapeuci, rehabilitant, pielęgniarki, opiekunki, psycholog, pracownik socjalny, kapelan)20.
Kolejną placówką opiekuńczą, prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest Dom Opieki im. ks. Jana Schneidera w Malczycach. Powstał on z inicjatywy Biskupa Edwarda
Janiaka. Budynek wznoszono od 20 września 2002 r. do
20 czerwca 2003 r. Poświęcenia i otwarcia placówki dokonał
21 czerwca 2003 r. nuncjusz apostolski Abp Józef Kowalczyk,
w obecności Kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocDom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie, [w:] Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
s. 2-5.
20
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ławskiego, Biskupa polowego generała Sławoja Leszka
Głódzia oraz biskupów pomocniczych z Wrocławia. Pierwszy
pensjonariusz został przyjęty 1 sierpnia 2003 r. Jest to placów
ka o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczona dla osób w podeszłym wieku. Architektura budynku przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom spełnia wszystkie
wymagane standardy, a celem placówki jest zapewnienie
mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, społecznych, kulturalnych i religijnych.
Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji dwuosobowe pokoje
z łazienką oraz świetlice, kaplicę, salę terapii zajęciowej oraz
terapii ruchowej. Objęci są całodobową opieką pielęgniarską
i kompleksową opieką medyczną, którą sprawuje lekarz pierwszego kontaktu z miejscowego ośrodka zdrowia. Ponadto mają
zapewnione konsultacje i porady specjalistyczne: okulisty, ortopedy, stomatologa, psychiatry, laryngologa, kardiologa i innych lekarzy. W każdym pokoju znajduje się alarm przyzywowy, dzięki któremu możliwa jest natychmiastowa pomoc.
Placówka prowadzi rehabilitację w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, masaży leczniczych. Terapia zajęciowa pomaga
aktywizować mieszkańców. Odbywa się: biblioterapia, arteterapia, zajęcia plastyczne i relaksujące przy muzyce. Mieszkańcy wychodzą na grupowe spacery. Wykonane przez pensjonariuszy prace są wykorzystywane do dekoracji domu podczas
uroczystości, takich jak urodziny i imieniny, rocznice, Dzień
Babci i Dziadka, Andrzejki, Mikołajki, Sylwester, Dzień Seniora, Walentynki. W placówce znalazły zatrudnienie osoby,
w większości przypadków bezrobotne z terenu o dużym nasi
leniu tego zjawiska21.
Dom Opieki im. Ks. Jana Schneidera Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach, [w:] Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
s. 2-4; E. Kłak, Caritas …, dz. cyt., s. 44-47.
21
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Wrocławska Caritas prowadzi również Dom Opieki w Dobroszycach, który działa od 2003 roku. Powstał z myślą o ab
solwentach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przejętego przez Caritas w 2002 roku.
W strukturach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej działają
stacje opieki, będące niepublicznymi podmiotami działają
cymi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
na usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Wypełniają one funkcje
pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, w środowisku ich
zamieszkania. Realizują także kompleksową, indywidualną
opiekę nad kobietą i noworodkiem. Stanowią przykład właściwie rozumianego pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego, opartego na najnowszych standardach. W powiązaniu ze stacjami opieki działają również poradnie
konsultacyjno-rehabilitacyjne. Wyposażone w stacjonarny
sprzęt dają możliwość rehabilitacji ruchowej osobom tego
potrzebującym. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej uczestniczy aktywnie w programach profilaktyki chorób nowotworowych. W 2000 roku zakupiła mobilny mammograf, dzięki któremu dociera do różnych miejscowości. Pacjentkami są
kobiety z tak zwanej grupy ryzyka, mieszkające na terenie wsi
i małych miasteczek. Nie brakuje wśród nich takich, którym
diagnostyka przeprowadzona w odpowiednim czasie uratowała zdrowie, a nawet życie22.
Ważne miejsce w działalności charytatywnej prowadzonej
przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zajmują osoby niepełnosprawne. Dla nich prowadzone są specjalistyczne placówki, których zadaniem jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędna do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia w środowisku. W Ośrodku SzkolnoCentrum Opieki Medycznej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
[w:] Archiwum Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, s. 13-14.
22
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-Wychowawczym w Dobroszycach, pomoc uzyskują osoby
o obniżonej sprawności w sferze umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej, a także wykonawczej. Podopiecznymi są przeważnie sieroty społeczne, których rodzice mają ograniczone,
bądź całkowicie odebrane prawa rodzicielskie. Dla wielu
z nich ośrodek jest domem rodzinnym, który zaspokaja po
trzebę przynależności, uznania, zrozumienia i bezpieczeństwa.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidie
cezji Wrocławskiej w Dobroszycach to najstarsza w powiecie
oleśnickim placówka sprawująca od 100 lat opiekę nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Wśród tego typu ośrodków
wyróżnia się swoją bogatą historią, wielkością i wartością
architektoniczną. Budynek wzniesiony w latach 1892-1894
przeznaczony był dla sierot. Opiekowały się nimi siostry elżbietanki z Wrocławia, siostry De Notre-Dame oraz bracia
szkolni, którzy zajęli się ich kształceniem. Po II wojnie światowej obiekt przejęli księża salwatorianie, którzy oprócz placówki wychowawczej otworzyli Małe Seminarium Duchowne. Ówczesne władze sprawiły, że w 1960 r. przestało ono
istnieć. Ponownie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci
i młodzieży upośledzonej umysłowo powstał w 1966 r.
1 września 2002 r. przejęła go Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Obecnie przebywa w nim ponad 100 wychowanków
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W większości pochodzą oni z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych lub są sierotami społecznymi.
Ośrodek stanowi czasowe miejsce zamieszkania, zastępuje
dom rodzinny i zaspokaja potrzebę przynależności, uznania,
zrozumienia i bezpieczeństwa. Tutaj podopieczni zdobywają
wiedzę na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej w zależności od stopnia upośledzenia. Dzieci głęboko upośledzone nabywają umiejętności w oddziale rewalida282
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cyjno-wychowawczym23. 1 grudnia 2003 roku w dobroszyckiej
placówce powstał Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, który jest placówką prowadzącą działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów, rehabilitanta i psychologa. Do dyspozycji uczestników jest również pracownik socjalny. Jego
działalność dotowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podopieczni uczestniczą w zajęciach prowadzonych w 8 pracowniach: ceramicznej, gospodarstwa domowego, krawiecko - hafciarskiej, plastycznej,
komputerowej, muzykoterapii, reedukacji, rehabilitacji24. Każda z nich usprawnia uczestników w innej dziedzinie życia społecznego, zgodnie z opracowanymi „Indywidualnymi pro
gramami rehabilitacji”.
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrocławiu przy ul. Lwowskiej rozpoczął działalność w strukturach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a od 01 lipca 2002 r. kontynuuje ją w ramach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Prze
znaczony jest dla osób z niedorozwojem umysłowym. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
w efekcie której podopieczni mają szansę na możliwie niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku. Codzienne
zajęcia odbywają się w pracowni gospodarstwa domowego,
dziewiarsko-ogrodniczej, plastycznej, ceramicznej oraz reedukacji umiejętności społecznych. Celem rehabilitacyjnych zajęć
grupowych i indywidualnych jest podniesienie ogólnej sprawności ruchowej, praca nad koordynacją i koncentracją, korekta
postawy ciała. Zajęcia dotyczą też umiejętności wyrażania
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, [w:] Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej, s. 1-3.
24
Zadania Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, dz. cyt., s. 4-6.
23
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emocji, ekspresji, podstawowych uczuć, komunikacji wer
balnej i niewerbalnej, budowania własnych potrzeb. Niepełnosprawni objęci są również opieką lekarską. Artykuły wytworzone przez podopiecznych warsztatu sprzedawane są na
aukcjach i prezentowane na sympozjach, konferencjach. Dla
uczestników zajęć organizowane są wycieczki, wyjścia do
kina, teatru itp. Biorą też oni udział w różnych imprezach integracyjnych, między innymi w Dolnośląskich Olimpiadach
Osób Niepełnosprawnych Lekkoatletycznych i Pływackich.
1 grudnia 2004 r. rozpoczął działalność Warsztat Terapii
Zajęciowej w Małkowicach. Powstał on dzięki współpracy,
staraniom i zaangażowaniu Kard. Henryka Gulbinowicza,
Abpa Mariana Gołębiewskiego, Bpa Edwarda Janiaka, Starosty Wrocławskiego Andrzeja Wąsika, ówczesnego dyrektora
Caritas Polska Ks. Adama Derenia oraz dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Mirosława Kiwki. Jego uczest
nikami mogą być niepełnosprawni, którzy ukończyli 18 lat
i posiadają odpowiednie wskazanie zawarte w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności. Codziennie, przez 7 godzin
uczestniczą oni w zajęciach 6 pracowni: gospodarstwa domowego, muzykoterapii, komputerowej, rękodzieła, ogrodniczej,
plastycznej i modelarni. Odpowiedzialni za poszczególne pracownie terapeuci, wspólnie z pracownikiem socjalnym
i psychologiem opracowują i realizują indywidualne programy
terapii każdego uczestnika. Źródłem finansowania Warsztatu
są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dary od ludzi dobrej woli. Dzięki temu
udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy dowożeni są na
miejsce specjalnie przystosowanym busem25.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach, [w:] Archiwum Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej, s. 1-2.
25
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6. Caritas pamięta także o innych
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wspiera ofiary konfliktów zbrojnych, a także migrantów i uchodźców. Ta działalność
zaowocowała różnorodnymi formami pomocy cudzoziemcom.
W czasie ostatniej wojny na Bałkanach Caritas przyjęła
64-osobową grupę ofiar wojny w Kosowie, udzieliła wszechstronnej pomocy kurdyjskiej rodzinie, którą deportowano
z Niemiec, a także zorganizowała ogólnopolskie seminarium
„Problemy uchodźców we współczesnym świecie”. Debacie
patronowali Bp E. Janiak, delegat Episkopatu Polski do spraw
migracji, Adam Bernatowicz, przewodniczący Rady do spraw
Uchodźców, Jaime Ruiz de Santiago, przedstawiciel Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR). Przybyli na nie: Delegat Papieskiej
Rady do spraw Migracji z Watykanu, misjonarze, reprezentanci władz państwowych i organizacji pozarządowych. Uchodźcy mogą liczyć na pomoc Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w zalegalizowaniu ich pobytu, ułatwienie dostępu do opieki
medycznej, edukacji, a także pośrednictwo w kontaktach
z przedstawicielami ich religii26.
Pomoc Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dociera także do
ofiar klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. Korzystali z niej
poszkodowani w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji, Indiach,
Mongolii, Iranie, powodzianie z Czech, Niemiec i Ukrainy,
a także mieszkańcy Dolnego Śląska i Małopolski.
W Archidiecezji Wrocławskiej działa obecnie ponad 100
Parafialnych Zespołów Caritas. Ich zadania obejmują między
innymi: rozpoznawanie potrzeb i możliwości wsparcia
W. Kalociński, O uchodźcach na Ostrowie Tumskim, [w:] www.wiadomości.ngo .pl
26
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potrzebujących w środowisku lokalnym, świadczenie pomocy
potrzebującym, w miarę możliwości również poprzez zakładanie placówek pomocowych, pozyskiwanie funduszy na działalność charytatywną, współpracę z diecezjalną centralą Caritas oraz innymi Zespołami. Zasadniczym źródłem finansowania
działalności Caritas są fundusze państwowe i samorządowe,
które na ogół nie pokrywają całości wydatków związanych
z prowadzeniem placówek. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie indywidualnych ofiarodawców. Ich najmniejsza nawet pomoc jest tym cenniejsza, że ofiarowana w odruchu serca przy
nabywaniu świecy, chlebka lub znicza. Pozyskiwane z ich
sprzedaży środki umożliwiły zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zakup posiłków w szkołach, pokrycie kosztów skomplikowanych zabiegów medycznych dla
dzieci, a także pomoc najuboższym studentom, uczącym się na
uczelniach Dolnego Śląska.

Streszczenie
W dniu 16 listopada 1989 r. ks. kard Henryk Gulbinowicz,
ówczesny metropolita wrocławski, powołał do istnienia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Działalność tej organizacji
charytatywnej polecił opiece świętych patronów Dolnośląskiej
Ziemi, a zwłaszcza św. Jadwidze Śląskiej.
Działalność Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dotyka różnych sfer. Jedną z najbardziej zasadniczych jest troska o dzieci
i młodzież pochodzące najczęściej ze środowisk nacechowanych ubóstwem i patologią społeczną. Dla nich Caritas prowadzi świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, aby zaspokoić im potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, budowy poczucia
własnej wartości oraz służyć pomocą psychologiczną. Dzieci
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i młodzież w świetlicach uczą się, bawią, otrzymują posiłki,
a w czasie wakacji wyjeżdżają na kolonie letnie. Caritas realizuje również program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. Tą formą pomocy objęto uczniów z kilkuset placówek
oświatowo-wychowawczych Dolnego Śląska. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jako pierwsza instytucja podjęła się
prowadzenia szkół podstawowych, którym groziła likwidacja.
Swoją opieką objęła również wielką rzeszę bezdomnych i żyjących w obszarze skrajnego ubóstwa. Ta organizacja charytatywna nie pozostaje obojętna na problem starości i choroby.
W prowadzonych przez Caritas domach opieki znajdują schronienie osoby w podeszłym wieku, chorzy somatycznie, a także
upośledzeni intelektualnie i psychicznie oraz osoby niepełnosprawne. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wspiera ofiary
konfliktów zbrojnych, a także migrantów i uchodźców. Jej pomoc dociera także do ofiar klęsk żywiołowych w kraju i za
granicą.

Summary
On the 16th of November 1989 the Metropolitan of Wroclaw
announced a decree that created the Wroclaw Archdiocese
Caritas. The Wroclaw Archdiocese Caritas’ work was entrusted
to the care of the Saint Patrons of Lower Silesia Ground,
especially St. Hedwig of Silesia.
The Wroclaw Archdiocese Caritas works in various areas.
One of the most general of them is caring for children and
youth from poor and pathological families. Caritas provides
them environment day rooms and sociotherapy in order to
satisfy their needs for safety, acceptance, building a feeling of
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own worth and give psychological help. In these day rooms
the children and youth learn, play, receive meals, and during
vacation breaks they go on holidays. Caritas also feeds children
and youth in schools. This form of help has already fed pupils
of hundreds of schools in Lower Silesia. The Wroclaw
Archdiocese Caritas, as the first in Poland, took on managing
elementary schools that would otherwise have been
disassembled. The Wroclaw Archdiocese Caritas helps a great
amount of homeless and extremely poor people. The Wroclaw
Caritas is not indifferent to the problems of ageing and
sickness. Caritas’ rest-homes give shelter to elderly, somatically
ill, as well as intellectually and physically impaired. The
Wroclaw Archdiocese Caritas also helps victims of armed
conflicts, especially migrants and refugees. Its help also
extends to victims of natural disasters in Poland and abroad.
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Recenzja książki: Ks. Tadeusz Lewandowski, Od teorii
wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich
XX wieku, Toruń 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria: Scripta Theologica Thoruniensia.
Book Review: Ks. Tadeusz Lewandowski, Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku, Toruń 2011, http://www.wydawnictwoumk.pl/index.
php?a=search&k=-3&man=9Series: Scripta Theologica Thoruniensia
Dzieło Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa autorstwa ks. Tadeusza Lewandowskiego wypełnia od
dawna dostrzeżoną przez naukowe środowisko włocławskich
teologów lukę historyczną. Dlatego Autorowi, który podjął się
opracowania problematyki związanej z odnową kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich
XX wieku, należą się zasłużone słowa wdzięczności. Autor
sam o tym skromnie wspomina we Wstępie, gdyż jako wychowanek Włocławskiego Seminarium i uczeń ks. Mariana Rzeszewskiego, i jego bezpośredni następca w funkcji wykładowcy homiletyki, spłaca dług wdzięczności wobec swego mistrza,
a także teologicznego środowiska włocławskiego.
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Praca ks. Tadeusza Lewandowskiego dotyczy homiletów
włocławskich, których twórczość przypada na wiek XX.
Mimo, że jest to „tylko” wiek XX, to dla współczesnych diecezjan włocławskich jest to już najnowsza historia. Można zatem uznać, że Autor, sięgając do takiej historii, potwierdził
znaną zasadę: historia est magistra vitae, która to reguła jest
zgodna z celem praktycznych nauk teologicznych. Nie można
jednak pozostawać zbyt długo przy „źródle”, gdyż współczesność stawia własne wymagania. Stąd w badaniach Autora znalazło się miejsce dla respektowania zasady, która obowiązuje
w szeroko pojętej teologii pastoralnej, do której również zalicza się homiletyka i kaznodziejstwo. Według tej zasady historia próspicit, non réspicit (historia przewiduje naprzód, a nie
wstecz). Od tak pojętej historii już tylko „krok” dzieli od ustalenia zasad współczesnej homiletyki. Tak również rozumiem
niewyartykułowany wprost cel tej pracy: poznając bogactwo
homiletów ubiegłego wieku, możemy ubogacić wiedzę, a także zaznajomić się z ich osiągnięciami w teorii i praktyce kaznodziejskiej.
Według Autora, mając na uwadze proces przechodzenia
w homiletyce od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, w pracy został uwypuklony wkład homiletów włocławskich w proces odnowy przepowiadania. „Celem pracy nie
jest zaprezentowanie całości twórczości poszczególnych autorów, ale raczej skoncentrowanie się na zasadniczym problemie, jakim jest ukazanie ich twórczości w kontekście dokonujących się wówczas przemian. Chodzić będzie głównie
o zobaczenie, na ile otwarci byli na pojawiające się nurty odnowy i co sami w tę odnowę wnieśli”. Ten wyznaczony cel badawczy Autor osiągnął i stworzył kompendium wiedzy homiletycznej, w którym łączy się historia ze współczesnością
i teoria z praktyką. Autor nie musiał formułować wniosków
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w oddzielnej części pracy, bo Czytelnik, prowadzony przez
Autora po meandrach twórczości homiletów włocławskich,
jest uczniem, a na końcu tej poznawczej drogi sam staje się
ekspertem i specjalistą w dziedzinie homiletyki współczesnej.
Ksiądz Tadeusz Lewandowski, wykorzystując swoje
ogromne doświadczenie naukowe i dydaktyczne, stworzył
dzieło dla każdej kategorii Czytelników. Książkę mogą bowiem czytać nie tylko teologowie, ale także mniej lub bardziej
zaangażowane w życie Kościoła osoby, którym leży na sercu
estetyka wymowy kościelnej. Książka napisana jest pięknym
językiem i to jeszcze bardziej ułatwia jej lekturę. Oprócz nienagannej metodologii i spełnienia wymogów formalnych i niezaprzeczalnych walorów merytorycznych, podkreślić należy
dbałość Autora o jej naukowość. Oprócz wymienionych pozytywów świadczy o niej również obfitość zebranych źródeł
i zgromadzonej literatury. Solidność i skrupulatność badawcza
ks. Tadeusza Lewandowskiego daje gwarancję Czytelnikowi,
że czas poświęcony na lekturę jego książki zaowocuje nie tylko w obszarze wiedzy, ale także umożliwi zdobycie umiejętności odkrywania i rozumienia wartości współczesnego kaznodziejstwa.
Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
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Recenzja książki: Charles H. Kraft, Konfrontowanie
chrześcijaństwa bez mocy. Chrześcijanie ewangeliczni i brakujący wymiar, wyd. Dobry Skarbiec 2012. Charles H. Kraft,
Konfrontowanie chrześcijaństwa bez mocy. Chrześcijanie
ewangeliczni i brakujący wymiar, ed. Dobry Skarbiec 2012
Mądrość rodzi się w głowie, ale jej właściwym „miejscem” jest
serce człowieka. Ta prawda stoi u podstaw poszukiwań teologicznych, jakich podjął się Charles H. Kraft. Teoria nie wystarcza, aby
dotrzeć do sedna chrześcijaństwa – potrzebne jest jeszcze doświadczenie wiary w Boga, która daje człowiekowi moc duchową.

Współczesna kultura myślenia nowoczesnego, poprawnego
politycznie, odrzuca Boga, ale też pozbawia człowieka wymiaru duchowego. Dzisiaj uważa się, że w życiu człowieka nie
powinno być miejsca na doświadczenie nadprzyrodzoności.
Panuje dość powszechna opinia, że większość problemów osobowościowych nowoczesny człowiek może rozwiązywać
w gabinetach psychoterapeutów, albo psychiatrów. Niektóre
problemy psychiczne mają jednak inną przyczynę – są skutkiem odrzucenia Boga i lekceważenia duchowości. Jeszcze
większe zagrożenia wynikają z nieświadomego otwarcia się
nowoczesnego człowieka na kontakt ze złymi mocami. Demony mogą być przyczyną bardzo poważnych problemów duchowych, psychicznych i egzystencjalnych. Problemy duchowe
można próbować rozwiązywać metodami świeckimi. Często
taka pomoc jest niezbędna. Jednak psycholodzy i psychiatrzy
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nie są lekarzami duszy, a jedynie mogą nieść pomoc w uzdrowieniu psychiki, która jest częścią natury człowieka. Nie można jednak popaść w drugą skrajność i próbować rozwiązywać
wszystkie problemy człowieka mocą duchową.
Przedstawione powyżej tezy wpisują się w tematykę książki Charlesa H. Krafta: Konfrontowanie chrześcijaństwa bez
mocy. Chrześcijanie ewangeliczni i brakujący wymiar. Autor
jest blisko największej rewolucji w teologii współczesnej, która zaczęła się od zainteresowania człowiekiem i jego życiem.
Z całej książki tchnie troska o człowieka, zwłaszcza zdemonizowanego (zniewolonego przez przebywające w nim demony). Mimo, że Autor ma pełną świadomość zagrożeń, jakie
stanowią demony, to jednak na pierwszym miejscu stawia niesienie pomocy w ludzkim wymiarze tego problemu, gdyż
w uporządkowanym wnętrzu człowieka demony nie mają zbyt
wielkiej możliwości szkodzenia człowiekowi. Jest to jedna
z fundamentalnych prawd teologii chrześcijańskiej: łaska buduje na naturze i ją udoskonala.
Koncentrując swoje badania teologiczne na człowieku i posługiwaniu ludziom zdemonizowanym, Autor jest otwarty na
współpracę interdyscyplinarną w tej dziedzinie. Posługiwanie
z mocą wymaga bowiem zapoznania się z relacjami, jakie występują miedzy światem natury i światem duchowym. Podstawowym źródłem prawdy jest Biblia, ale interpretacja prawdy
wymaga korzystania z osiągnięć nauk świeckich. Autor podejmuje trudne problemy i niejako eksperymentalnie poszukuje
nowych dróg do poznania ludzkiej i duchowej natury człowieka. Jest to zatem droga testowania hipotetycznej teorii poprzez
odwołanie się do doświadczenia i badań praktycznych.
Moc duchowa, o której pisze Autor, jest faktem. Jednak objawy mocy duchowej są często mylące. Najwięksi grzesznicy
mogą dokonywać najbardziej spektakularnych osobliwości.
293

Recenzje

Zły duch może też uzdrawiać, aby w kolejnej fazie zawładnąć
tym, co najważniejsze dla człowieka – jego duszą. Najłatwiej
zły duch opanowuje rozum człowieka, trudniej zawładnąć sercem, bo serce jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem.
Książka Charlesa H. Krafta jest adresowana do chrześcijan,
ale Autor nie próbuje narzucać własnej definicji chrześcijaństwa. Jest to dla niego wiara w Jezusa, który daje moc duchową. Dla wszystkich chrześcijan Jezus jest wzorem do naśladowania w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej,
a przede wszystkim w rozwoju duchowym. Autor podkreśla, że
jeżeli chrześcijanie mają na wzór Chrystusa podjąć posługę
w dziedzinie uwolnienia i uzdrowienia, to uczniowie, którzy
tego nie czynią powinny uzasadniać swoją postawę. Można zatem zgodzić się z Autorem, który twierdzi, że problematyka
uwalniania ludzi od problemów emocjonalnych i duchowych
(w tym obciążeń demonicznych) jest ważną posługą i powinna
być częścią edukacji seminaryjnej. Charles H. Kraft podkreśla
przy tym, że „jest kwestią kluczową, abyśmy nauczyli się posługiwać w ramach poradnictwa i uwalniania mocą modlitwy,
jeśli chcemy, żeby nasi absolwenci nie byli tylko świeckimi doradcami, którzy prywatnie mają przekonania chrześcijańskie”.
Autor stosuje bardzo wyważoną terminologię teologiczną.
Jego demonologia w wielu punktach jest dyskusyjna, ale takie
jest prawo pionierów teologicznych, a do takich niewątpliwie
należy Charles H. Kraft. Dzięki temu jest to książka, z którą
mogą się zapoznać członkowie różnych Kościołów chrześcijańskich bez naruszenia granic wyznaczonych przez ortodoksję. Niektóre tezy teologiczne Autora są kontrowersyjne także
w jego Kościele, ale są to propozycje do dalszych dyskusji teologicznych, a także mogą służyć jako pomoc dla tych chrześcijan, którzy chcą analizować własne doświadczenia duchowe.
W teologii nie ma gotowych recept na wszystkie ludzkie prob294
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lemy, ale bez poszukiwań teologicznych i otwarcia na współpracę z naukami świeckimi wiedza o duchowości człowieka
byłaby bardzo ograniczona.
Wartym podkreślenia jest to, że wszelkie wzorce „uzdrawiania przez wiarę”, uwalniania z mocy demonów i inne elementy
walki duchowej wymagają szczególnej delikatności w ich ocenie. Nie powinien to być temat na spektakle medialne, gdyż
niesienie pomocy ludziom zdemonizowanym, to dotknięcie
najbardziej wrażliwego wymiaru człowieka – jego duchowej
natury. Taką delikatność i subtelność posiada Charles H. Kraft.
Pisze on o mocy duchowej, mając świadomość zarówno dobrych owoców swojej nauki, jak i zagrożeń – owoców złych.
Jego odwaga w podejmowaniu trudnych problemów duchowych ma oparcie w dziecięcej wierze w Boga.
Książka o problemach zdemonizowanych ludzi, która jest
owocem jego badań naukowych i posługiwania, może służyć
każdemu chrześcijaninowi, ale tak naprawdę jest skierowana
do ludzi, którzy już powtórnie się narodzili i stali się jak dzieci. Trudno być dzieckiem w dzisiejszym świecie, w którym
promowana jest dorosłość, dojrzałość, doświadczenie, umiejętności, a także spryt, inteligencja, przebojowość. W takim
świecie nie ma miejsca na moc duchową. Jednak Charles H.
Kraft potrafił sformułować proste zasady, które umożliwiają
współczesnym chrześcijanom życie w mocy duchowej. Autor
uważa, że przyjmując zbawienie, trzeba zrobić jeszcze jeden
krok do wolności. Ta zasada jest bardzo bliska nauczaniu św.
Augustyna, który sformułował taką tezę: kochaj i czyń co
chcesz. To jest mądrość wyrwana z serca, które kocha, dlatego
niczego się nie boi. Kto wydoskonali się w miłości niczego się
już nie lęka, nawet demonów.
Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
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Recenzja książki ks. Bogusława Nadolskiego, p.t. „Ambona. Historia, znaczenie, symbolika”. Wydawnictwo Petrus, Kraków 2008, ss. 114.
Praca ks. Bogusława Nadolskiego poszerza naszą wiedzę
przedmiotu zdawałoby się znanego przez wszystkich. Niemałym zaskoczeniem jest fakt, że ambona, szacowna a nierzadko
fantazyjnie ozdobiona konstrukcja mównicy, która w kościołach i naszych wyobrażeniach przylgnęła do ściany nawy, tak
naprawdę jest swoistą „przejściówką” między kościelną starożytnością a współczesnością.
Jakoś z trudem przychodzi nam nazywać skromny pulpit,
lektorium czy ambonkę − amboną. A właśnie ten podest z pulpitem, zwykle z jednym lub dwoma schodkami, jest najprawdziwszą amboną, która pamięta czasy zamierzchłe Kościoła
i unaocznia pierwowzór miejsca, z którego czytano i komentowano Pismo Święto. W gruncie rzeczy ambona pochodzi
w prostej linii od katedry, zdobnego krzesła (tronu) na podwyższeniu, z którego zwykł był przemawiać biskup.
Kształt ambony na przestrzeni wieków, szczególnie w okresie średniowiecza, baroku i renesansu, ulegał licznym modyfikacjom (konstrukcyjnym i artystycznym), z czym wiązał się
rozwój nazewnictwa owego miejsca, z którego służono tym
szczególnym pokarmem – słowem Bożym. Autor wymienia
około trzydziestu nazw, którymi określano ambonę. Zresztą,
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takich ambon było w kościele − jak wskazuje na to nazwa −
zwykle dwie (ambo).
W starożytności ambona była nierozłącznym elementem ołtarza. Dopiero znacznie później została wygnana za balaski
i musiała przebywać w „niewoli awiniońskiej” ludzkich postanowień i upodobań. Autor z cierpliwością oprowadza czytelnika
po historii, by przyprowadzić go w końcu − na sam początek.
Sobór Watykański II dokonał odkrycia ambony. Okazało
się, że ta − przypominająca zabytkowy mebel czy artystyczną
instalację − jest daleką krewną swojej antenatki. Sobór przyznał, że ambona nie może być wystawiana za próg sanktuarium, ani też nie może być na pokaz. Zrozumienie tej prawdy
zabrało Kościołowi dużo czasu. Raz jeszcze sprawdziło się
powiedzenie o kościelnych młynach.
Książka ks. Bogusława Nadolskiego nie jest jednak jedynie
studium historycznym. W swym opracowaniu Autor przedstawił refleksję teologiczną dotyczącą zarówno stołu słowa jak
i samego słowa Bożego. Jest to refleksja biblijna i eklezjalna,
oparta na tekstach Starego Testamentu, przekazach patrystycznych i dokumentach ostatniego soboru.
Praca posiada wiele wymiarów. Poza wspomnianymi: historycznym i teologicznym, opracowanie ks. Nadolskiego ma
też charakter praktyczny, tj. homiletyczny. To wieloaspektowe
potraktowanie tematu sprawia, że publi-kacja godna jest zwrócenia uwagi szerokiego grona czytelników − historyków
przedmiotu, teologów, liturgistów, kaznodziejów i homiletów1.
W czasie lektury na nowo odkrywamy − niczym Ojcowie SoPrzez homiletę rozumiem nie tylko „teoretyka” homilii, lecz przede
wszystkim praktyka − kapłana posługującego wspólnocie wiernych słowem
Bożym; wprowadzane do użytku pojęcie” homilisty” zupełnie mi nie odpowiada (przyp. mój).
1
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boru − istotne paramentum przepowiadania, ambonę. Przekona się o tym niejeden kaznodzieja, gdy przeczyta ten krótki
traktat o historii, znaczeniu i symbolice ambony.
Ciekawą sugestią Autora jest zachęta do celebracji nabożeństwa słowa Bożego jak i traktowania homilii jako teatralnego performance, przez co słuchacz jest nie tylko „niemym”
świadkiem słowa, lecz również jego współautorem i współuczestnikiem. W tym wyraża się skuteczność przepowiadania.
Można zatem mówić o sakramentalności słowa Bożego, które
jest quasi sacramentum Kościoła, czyli verbum sacramentale
ex opere operantis Ecclesiae.
Pracę ks. Nadolskiego powinien przeczytać każdy kaznodzieja, by uświadomił sobie miarę i miejsce przepowiadania,
żeby lepiej zrozumieć, że ambona nie służy podwyższeniu
jego osoby ani nie jest postawiona tam gdzie stoi przez wzgląd
na lepszą słyszalność, lecz dla „wywyższenia” słowa Bożego
i ukazania jego związku z Ciałem i Krwią Pana − z pokarmem
chrześcijańskiej duszy.
Pracę Profesora UKSW w Warszawie dopełnia artykuł autorstwa Aleksandr Paradowskiej Niektóre realizacje ambony
w archidiecezji poznańskiej. Swoistą ilustracją publikacji są
zamieszczone na końcu książki fotografie współczesnych stołów słowa Bożego w poznańskich kościołach, nawiązujących
do starożytnej tradycji ambon.
Jedynym mankamentem są umieszczone na końcu książki
przypisy. Nie pozwalają na bieżąco śledzić źródeł informacji
ani komentarzy Autora.
O. dr Ignacy Kosmana OFM Conv.
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Recenzja książki ks. prof. Jacka Bolewskiego, p.t. „I-lustracja Niepokalanej”. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2007, ss. 280.
Doprawdy można zadumać się nad głębią przemyśleń Profesora. To nie jest lektura dla niecierpliwych. Autor ukazuje
ludzki los, jego ilustrację, w osobie Maryi Niepokalanej. Niestety nasz obraz człowieczeństwa nosi liczne rysy i zbrudzenia, ale przecież podejmując się żmudnej pracy „konserwatora” można przecież „odkryć” oryginalną warstwę Adama.
Dzięki lustracyjnemu wysiłkowi można oczyścić jego złe imię
i cieszyć się od nowa dawnym mirem człowieka nieskalanego,
niepokalanego grzechem. Maryja Niepokalana jest w istocie
„ilustracją” Adama − człowieka z raju, żyjącego w ścisłej
przyjaźni z Bogiem. Pojęcia „ilustracja” i „lustracja” nie są jedynie zgrabną grą słów. Lustracja w porajskiej rzeczywistości
staje się nieodzownym elementem, by „odnowa” stać się ilustracją „tamtego dziecka Edenu”.
Ks. prof. Jacek Bolewski zadał sobie − ale i nam − wiele
trudu, by przeprowadzić taką lustrację, która ma doprowadzić
nas do stanu dziecka − dziecka Bożego. I nie chodzi tu bynajmniej o to, jak to zrozumiał (a właściwie nie zrozumiał) Nikodem, by wejść raz jeszcze do łona matki i ponownie się z niego wyłonić. Właściwie rozumiana lustracja oznacza
oczyszczenie. Nie należy jej mylić z lustracją medialną, w której niestety uczestniczą również osoby duchowne, której
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jedynym skutkiem, jak się zdaje, jest totalne zbrukanie czyjejś
osobowości i życiorysu. Prawdziwa lustracja posługuje się miłością. Sprawia, że po jej przeprowadzeniu człowiek staje się
czysty, jest ilustracją samego siebie w pierwotnej „niepokalaności” z wczesnego dzieciństwa, obrazem Boga „przed założeniem świata”. To oczyszczenie dokonuje się w procesie nawrócenia. U początku i końca tej drogi jest miłość, jedyny tak
naprawdę motyw, którym kieruje się dorosły syn, ale ciągle
przecież dziecko w relacji do rodziców (względnie dziecko
Boże), by wrócić do „rajskiego domu” Ojca. To oznacza: „narodzić się na nowo”.
Autor zauważa, że Pismo Święte powiada, że Boże objawienie w przyrodzie przypomina niemowlęce „guganie”, stąd
może ten sentyment Boga i Jego Syna do nie-mowląt? Użyty
w oryginale rzeczownik wręcz szokuje: „Bełkot (kaw) stworzenia rozchodzi się na całą ziemię” (Ps 19, 5). Głos Boga kierowany do ludzi poprzez stworzenie jest prze-kazem niewerbalnym i przypomina gaworzenie dziecka. Tylko miłość potrafi
zrozumieć ten język. Ona też − miłość − jest źródłem nawrócenia. Nie ma czegoś takiego jak bezwzględność grzechu. Owszem, każdy człowiek dziedziczy po swoich „rodzicach” −
Adamie i Ewie − grzech pierworodny, ale też dziedziczy po
swoim Ojcu Stwórcy − także ten nieochrzczony − pierworodną
łaskę. Pierwsza lustracja − chrzest − jako element nawrócenia
jest w istocie oczyszczeniem ze skutków grzechu pierworodnego i dotarciem do „warstwy” pierworodnej łaski, która stanowi „święty i czysty element w ludzkim początku”, który
ukryty jest w Chrystusie, jako „święty i niepokalany” (s. 18).
Bo to w Chrystusie Bóg „wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i niepokalani przed Jego obliczem” (Ef 1,
4). Nie jest to nowa jakość człowieka, lecz powrót do „starej”
− sprzed grzechu − jego duchowej kondycji. Chrzest Święty
300

Recenzje

jest znakiem − sakramentalnym! − tego odkrycia: znakiem odkrycia „pierworodnej łaski”. W tym sensie niepokalane poczęcie Maryi jawi się jako wyjątkowo czyste w swoim początku
w Chrystusie, bo nie jest obciążone jakąkolwiek „zmazą”.
Gdy na chrzcie rodzi się dziecko Boże, to później, niejako
„po drodze” zostaje uwikłane w słabości. Dużą winę ponoszą
dorośli, którzy dokładają wielu starań, by dziecko wyrosło na
ich obraz i podobieństwo. Zło potrafi zmienić dziecko nie do
poznania. Szokujące bywa zestawienie „ciemnego końca i zapomnianego początku”. To tak jak w wierszu Szymborskiej:
A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku?
Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów! (s. 20).

Zatem „dziecko jako takie” nie jest ideałem odpornym na
zło.
Mając na uwadze duchową lustrację, Autor wręcz po mistrzowsku prze-prowadza „psychoanalizę” dziecka Bożego.
Zaczyna od Chrystusa, „odwiecznego Dziecka jedynego
Ojca”, by przejść do dzieci z Lourdes i Fatimy − małych, lecz
nie dziecinnych − dzieci Bożych. Profesor J. Bolewski posługuje się tutaj terminem „hierarchii dziecka” przywołując przemyślenia Bernanosa i Claudela, co zdaje się być kluczowe
w zrozumieniu istoty dziecięctwa.
W istocie nawrócenie − duchowa lustracja − jest nieustanną
wędrówką wiary ku początkowi. W związku z tym ważne jest
uwypuklenie aspektów wiary, jej źródeł i wymiarów. Wiara rodzi się ze słuchania. W tym sensie wymowne jest milczenie
Maryi w Ewangelii. Ten sposób wierzenia potwierdza m.in.
przywołana przez ks. Bolewskiego wypowiedź św. Faustyny:
„Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła usłyszeć Jego
głos” (Dzienniczek, n. 1828). Jeśli zatem wiara jest słuchaniem Niesłyszalnego, to jest też widzeniem Niewidzialnego.
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Maryja zanim usłyszała Jezusa, najpierw ujrzała Go − oczami
wiary − w swoim łonie. Szczególnym wymiarem wiary jest
posłuszeństwo, jemu właśnie zawdzięcza swój wzrost, czyli
„pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego”
(KO 5, RM 13). Warto przy tym zauważyć, że pierwszy grzech
− grzech pierworodny − polegał na nieposłuszeństwie, czyli de
facto na niewierze, na niedowierzaniu Bogu. Postawa Maryi,
Jej zupełne zawierzenie, stanowi klucz do wzrostu wiary człowieka.
Według św. Ludwika Grignion de Montfort „Niepokalana
droga Maryi” winna być drogą każdego chrześcijanina; innej
drogi po prostu nie ma! Ta droga wiedzie przez Kalwarię, wymaga ofiary. Jest to próba wierności. Ks. Bolewski zauważa tu
pewną dwu-znaczność wyrażenia „wierność Maryi”. W tym
sformułowaniu „wierność” jest nie tylko „dopełniona” przez
Maryję (dopełniacz: kogo, czego?) i wskazuje na okazywaną
przez Nią „lojalność”, ale ta „wierność” otwarta jest, jak pisze
prof. Bolewski, na celownik: Maryja jest wierna „komu, czemu”?
Skoro więc Niepokalana jest ilustracją człowieka „odnowionego”, to i jego wierność ma ten podwójny aspekt: jest to
po prostu jego (kogo, czego?) „lojalność”, ale też wierność
(komu, czemu?) Maryi. Dzięki niej uczy się on od Niej wierności doskonałej względem Boga: bycia „wierną Służebnicą”.
Tak rozumiana wierność człowieka nie zatrzymuje się na Maryi, lecz wpatruje się razem z Maryją w Jezusa na krzyżu,
przyjmując Jego słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23, 46), jako zapewnienie: „Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!” (Ps 31, 6). Innymi słowy powierzenie siebie Bogu opiera się na Bożej wierności i już teraz (nie
dopiero kiedyś) zapewnia człowiekowi zbawienie, zgodnie ze
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słowami Jezusa: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie
się wam, tylko wierzcie, że już otrzymaliście” (Mk 11, 24)1.
Tak jak Ona, objęta Jego spojrzeniem odnalazła siebie
w Chrystusie, tak człowiek odkrywa samego siebie w Maryi.
Jest to „dobra nowina” Maryi. „Zwiastunka” tej nowiny (Iz 40,
9) przewija się przez całą Biblię, począwszy od Księgi Rodzaju (3, 16), a skończywszy na Apokalipsie (12, 9; 21, 9n). Ostatecznie myśl ta doprowadziła do rozpoznania tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi.
W świetle Niepokalanego Poczęcia możliwe jest nowe
spojrzenie na grzech pierworodny, zbawienie i łaskę: te ostatnie nie są już podporządkowane grzechowi. Znak Niepokalanego Poczęcia kieruje naszą uwagę na początek ukryty
w Bogu, w którym objawia się prawda o łasce (Chrystusie)
jako pierwotnej i wcześniejszej od grzechu − zakorzenionej
w odwiecznym planie Boga, który jeszcze przed dramatem
w Edenie przewidział wcielenie swego Syna (grzech jedynie
„skorygował” okoliczności łaskę, która miała objawić się teraz
przez krzyż). To stanowi o optymistycznej jakości Ewangelii:
pokazuje absolutny prymat łaski nad grzechem. Niepokalane
Poczęcie daje pewność zwycięstwa nad złem, człowiek zatem
nie może „dystansować się” od tej prawdy, bo po prostu ona
dobrze „służy” ludzkości.
W tym miejscu Autor zwraca naszą uwagę, że zbawienie
nie obywa się bez zainteresowania ze strony człowieka, bez
jego świadectwa. Profesor Bolewski ma tu na myśli świadectwo rozumiane w dosłownym znaczeniu, jako męczeństwo.
Przedstawia je w oparciu o przykłady św. Maksymiliana i św.
Andrzeja Boboli, czcicieli Matki Bożej: Niepokalanej i Ostrobramskiej. Potrzeba bowiem właśnie tego „jednego” −
1

Według starszej wersji tłumaczenia.
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– świadectwa − by nie być pozbawionym ewangelicznej
„cząstki” (Mk 10, 21; Łk 10, 42), wyrażonej w prośbie Kolbego: „bym do Ciebie cały świat przywiódł” − nawet za cenę
własnej śmierci. Tym „jednym” jest właśnie świadectwo
o Niepokalanym Poczęciu, czyli − jak mawiał św. Maksymilian − „wcielanie dogmatu w życie”: pełna reakcja miłości
człowieka na akcję miłości Boga. Innymi słowy: cała ludzkość
Niepokalanej − pierwszej wśród świętych i „całej świętej”,
niepokalanej właśnie.
Niepokalana w tym sensie jest „drugą” po Chrystusie ilustracją świętości człowieka. Wśród niezliczonych ilustracji
Maryi najważniejszy jest meksykański obraz Matki Bożej
z Guadalupe, który został uczyniony „nie ręką ludzką” (podobny do wizerunku z Cału-nu Turyńskiego, a jeszcze bardziej
do wizerunku Jezusa zmartwychwstałego z Chusty z Manopello). Śniade rysy Maryi Metyski zapowiadały tworzącą się
w Nowym Świecie nową rasę, której obca stała się „stara” cywilizacja Meksyku z jego boska matką Coatlique-Tonatzin,
z trupią głową i naszyjnikiem sporządzonym z ludzkich serc
i rąk − wspomnienie okrutnych ofiar. Postać nowej Matki Boskiej − „w orientalnym stroju, o arabskim imieniu i metyskich
rysach twarzy, jakby Jej ojciec był Hiszpanem, a matka Indianką” − musiała być ulgą dla losu miejscowej ludności, choć
należy przyznać, że ofiary masakr najeźdźców były nie mniej
liczne i okrutne. Niemniej, Matka z Guadalupe okazała się
Matką Łaskawą i Miłosierną, i to nie tylko dla mieszkańców
Meksyku. W ten sposób Autor wraca w swych rozważaniach
do Europy i Polski, do starożytnego „Pod Twoją obronę” i nowożytnych sanktuariów Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
i Matki Bożej Miłosierdzia Wilnie. Jest to więc ponownie
symboliczny powrót do „początku”. Z Wilna, pod patronatem
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Maryi, święta Faustyna ogłosiła światu misterium Bożego Miłosierdzia.
Rekapitulacją przemyśleń Autora są jego własne słowa:
„Chrześcijaństwo pozostaje nadzieją dla świata w tej mierze,
w jakiej odnawia się nieustannie w swoim początku − Jezusie
Chrystusie. Dla nas w Polsce dzieło nieustannej odnowy ‘przez
miłosierdzie Boże’ dopełnia się w świetle Niepokalanego Poczęcia i Bożego Miłosierdzia − w perspektywie, którą nam
ukazują wspólnie: św. Andrzej Bobola, św. Maksymilian Kolbe i św. Faustyna Kowalska”. (s. 245). Jest to, to samo światło,
które zapłonęło w Fatimie i niesie światu Dobrą Nowinę. Dzięki niemu staje się możliwe autentycznie chrześcijańskie spojrzenie na siebie i drugiego człowieka, a rozpoznane w ilustracji Niepokalanej, która jest obrazem misterium Bożego
Miłosierdzia.
O. dr Ignacy Kosmana OFM Conv.
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W niedzielę 7 lipca odbył się 68 Zjazd
katolicki w Osny – Francja
„Naród był zawsze przy Maryi, ale ta wieź w wichrach burz
dziejowych i prześladowań, nabierała nowej mocy i dzisiaj nie
rozerwie jej nic”, pisał Prymas Tysiąclecia.; Takimi słowami
powitał przy grocie Matki Boskiej w Osny, zebranych wiernych, ks. Aleksander Pietrzyk, Superior Pallotynów
Człowiek mylnie żywi przekonanie, ze jest jedynym twórcą
samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. Ten egoizm ma
głębokie korzenie, gdyż sięga pradziejów i historia grzechu
pierworodnego. Dlatego pragniemy poprzez Eucharystie
ustrzec nasze siostry i bracia od nieporozumień. Dzień dzisiejszy chce nam przypomnieć sens naszego trwania przy Bogu
i Ojczyźnie. Chcemy prowadzić was do naszej polskiej kultury. Wzajemne oddziaływanie kultur polskiej i Francuskiej jest
dla nas ubiegające, jednak nie zapomnijmy, kim jesteśmy, skąd
pochodzimy i jakie jest nasze przeznaczenie. Od rozwiązywania wyzwań w waszych rodzinach zależy nie tylko los waszych dzieci, lecz także przyszłość nas wszystkich.
Głównym celebransem, był ks. Biskup Wiesław Śmigiel,
przypomniał nam ks. Domańskiego i jego osnowę dla polskości w Niemczech. W oprawie chórów Piast z Paryża i Gorzowiacy z Polski Liturgia w przepięknej oprawie przyrody,
w plein air(ze) nabrała wymiarów lata.
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Do Matki Boskiej udali się, starym polskim zwyczajem Lud
Boży, celebransi i zaproszeni goście. Pod okiem Matki wsłuchiwali się w Słowo Boże, pod jej czułym spojrzeniem przyjmowano komunie świętą! Na zakończenie Eucharystii swym
zwyczajem przemówił ks. Rektor Misji Polskiej, ks. Infułat
Stanisław Jeż. Przestrzegał Polaków przed sekularyzmem i zachęcał do wytrwania w wierze. Źródłem jego mocnych wystąpień jest miłość do Kościoła i poczucie obowiązku względem
Polaków przychodzących do Kościoła. Pod pomnikiem Jana
Pawła II modlono się o i kanonizacje Wielkiego Polaka.
Obecność ambasadora, pana T. Orłowskiego, pani konsul
M. Ryszkowskiej i państwo Kwiatkowscy (były konsul generalny w Paryżu) itd. Uświetniła nasze spotkanie Polaków. Fakt
obecności przedstawicieli władz Rzeczypospolitej jest dla nas
uświadomieniem sobie troski o nasze państwo. Bez troski
o nie, możemy stracić suwerenność nie tylko polityczną, ale
i duchową. Pogubimy się w rozróżnianiu prawdy od fałszu,
prawidłowości ocen wydarzeń przeszłych i teraźniejszych.
Czuwanie modlitewne w sprawach naszych Rodaków nad Wisłą i na całym świecie jest obowiązkiem, ale i wyzwaniem.
W tych uroczystościach pamiętaliśmy wyraźnie o kwestiach
Wołyńskich. Episkopat Polski prosił nas o wsparcie modlitewne procesu pojednania.
Z okazji 70 rocznicy wydarzeń wołyńskich trzeba się pochylić nad pond 100 tys. Ofiar Polaków i około 20 tys. ofiar
Ukraińców. Wobec zamordowanych nie można przyjąć postawy ideologicznej.
Naród Polski w, kwestiach cierpienia, ludobójstw nie może
w swym dostojeństwie być szarpany wiatrem politycznych
sztormów, w swej godności, w hołdzie ofiarom faszyzmu, komunizmu i terroryzmu psychologicznego, w sumieniu określa
swą tożsamość herolda przebaczenia zbrodniarzom przeszłym
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i teraźniejszym. Przestrzeni serca nie możemy zabudować jedynie serialami telewizyjnymi, pamięci nie obarczymy tylko
grą cybernetyczną na komputerach, GPS nieustannie wskaże
kierunek, jaki mu zakodujemy – Ojczyzna. Tak nie modne dziś
pojęcia romantyzmu; tak obdarte i internacjonalizmu postsowieckiego, tak wyolbrzymione współczesną globalizacją. Czy
jest jeszcze sens dziś – uczyć mowy ojczystej, przekazywać
miłość do Ojczyzny? Nie wdajemy się w polemikę, ale chcieliśmy przybliżyć sylwetkę naszego współbrata, który poświecił cale życie dla Ojczyzny, jak kapłan, Polak.
Ks. dr Aleksander Pietrzyk SAK
Superior Księży Pallotynów w Francji
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