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WPROWADZENIE
Introduction
Człowiekowi współczesnemu, który przeżywa dramat wojny, zbrodniczych ideologii totalitarnych, obozów koncentracyjnych, zagraża pokusa ulegania zniechęceniu i rozpaczy.
Pascal napisał, że poznanie przez człowieka swej własnej nędzy rodzi rozpacz (por. Myśli, 75). Dlatego, aby odkryć nadzieję, trzeba zwrócić wzrok ku górze. Dopiero poznanie
Chrystusa, dodaje Pascal, wyzwala od rozpaczy, bo w Nim
człowiek rozpoznaje nie tylko swoją nędzę, ale i wielkość (por.
tamże, 690, 729, 730).
Przedstawione w tym numerze wyniki prac badawczych
pokazują różnorodność tematów teologicznych, pastoralnych,
kanonicznych, psychologicznych i socjologicznych. Autorzy
publikowanych artykułów dzieła się swoją wiedzą naukową,
ale z pełną świadomością adresują jej praktyczne rezultaty ku
człowiekowi współczesnemu. Teologia powinna kształcić kulturę duchowa człowieka, ale pierwszym etapem jest rozwój
kultury umysłowej. Tymczasem coraz bardziej brakuje w nauce jasnego kierunku badań, który prowadziłby do człowieka.
Trzeba zatem docenić trud włożony przez Autorów publikowanych artykułów, którzy pragną służyć kulturze duchowej,
ale nie zapominają o kulturze umysłowej. Ważnym argumentem świadczącym o powołaniu człowieka do rozwoju kultury
7
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duchowej jest wewnętrzny głos duszy, który nieustannie wzbudza w człowieku pragnienie doskonałego szczęścia. Głos ten
nie jest zależny od wyznawanej wiary, gdyż jest naturalną potrzebą każdego człowieka, który „nie pragnie jedynie dobrego
samopoczucia fizycznego lub duchowego, lecz «zbawienia»,
które wyraża się w pełnej harmonii z Bogiem, z samym sobą
oraz z ludzkością. Do tego celu dochodzi się jedynie przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”.1
Publikacje tego numeru mają jeden wspólny wątek: prowadzą do człowieka, ale jednocześnie pokazują wartości ziemskie i nadprzyrodzone, które warunkują jego życie na co dzień.
Cała nauka ma służyć człowiekowi, ale zadaniem szczególnym teologii jest wprowadzanie kultury duchowej we wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji. Uprawianie teologii jest
więc swego rodzaju bezinteresowną służbą prawdzie, bez której nie może istnieć godność człowieka. Teologowie badają
wszystkie aspektów prawdy, ale zawsze w odniesieniu do
Prawdy absolutnej, którą jest Bóg. Dzięki teologii człowiek
może odkrywać własnym rozumem najwyższą Prawdę,
a w niej poznawać swe pochodzenie i przeznaczenie.
Oddając Czytelnikom do rąk kolejny numer „Warszawskich
Studiów Pastoralnych” zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy z naszym pismem i nadsyłanie nowych artykułów teologicznopastoralnych, ale też prac, które są wynikiem poszukiwań naukowych z różnych dziedzin wiedzy.
Prawdziwym bogactwem naszego pisma jest bowiem służba
Prawdzie.
Ks. Edmund Robek SAC
Jan Paweł II, Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego Chrystus
nadzieją Afryki 8 IX 2004, OsRomPol 25(2004)11-12, s. 8.
1
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MIŁOŚĆ EWANGELICZNA
W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN.
REFLEKSJA PASTORALNA W ŚWIETLE
NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Evangelical love in the life of christians. A pastoral
reflection in the light of John Paul II’s teaching
Jan Paweł II nauczał, że „człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotyka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego
uczestnictwa”.1 Źródłem miłości ewangelicznej jest zatem
wiara w Boga, która prowadzi do wyznania wiary w miłość.
Oznacza to najpierw przyjęcie daru miłości Boga. Bóg kocha
człowieka miłością bezwarunkową, kocha go takim, jakim
jest. A człowiek jest wielki, jest cudem. Każdy człowiek otrzymuje godność bycia osobą w stworzeniu. Chrześcijanin otrzymuje jeszcze jeden dar: przez chrzest ma udział w kapłaństwie
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 4 III 1979, 10, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”,
Kraków 2003 (dalej skrót: RH).
1

9

Ks. Stanisław Gasiński

Chrystusa i uczestniczy w misji, którą Kościół wypełnia, realizując trzy funkcje zbawcze: nauczycielską, kapłańską i królewską. Funkcja królewska daje największe możliwości uaktywnienia się wiernych świeckich, tak w Kościele, jak
i w świecie. Funkcja królewska to inaczej wypełnianie przykazania miłości bliźniego w życiu codziennym.2
Chrześcijanie są powołani do uczestniczenia w posłannictwie królewskim Chrystusa. Według Jana Pawła II należy to
rozumieć jako odnajdowanie w sobie i w drugich szczególnej
godności Bożego powołania, którą można określić jako „królewskość”. Godność ta wyraża się w gotowości służenia na
wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by
On służył.3 W świetle tej Chrystusowej postawy prawdziwie
„panować” można tylko „służąc”, dlatego „służenie” domaga
się duchowej dojrzałości, którą należy określić jako „panowanie”. Warunkiem podstawowym skutecznej służby drugim,
jest umiejętność panowania nad samym sobą, dlatego trzeba
posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają. Zaznaczyć
przy tym należy, że uczestnictwo w królewskim posłannictwie
Napełniając duszę tchnieniem życia, Duch Święty mocą owej nadprzyrodzonej miłości uzdalnia ją do przestrzegania danego nam przez Jezusa
Chrystusa podwójnego przykazania miłości: względem Boga i bliźniego.
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem” (Mk 12,30; por.
Pwt 6,5). Duch Święty pozwala duszy uczestniczyć w synowskiej więzi Jezusa z Ojcem; dzięki temu: „wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Pozwala jej kochać Ojca, tak jak Go umiłował Syn,
a więc miłością synowską, która wyraża się w wołaniu Abba (por. Ga 4,6;
Rz 8,15), ale kształtuje też całe postępowanie tych, którzy w Duchu Świętym
są dziećmi Bożymi. Pod wpływem Ducha całe życie staje się hołdem składanym Ojcu, pełnym czci i synowskiej miłości. Jan Paweł II, Katecheza Duch
Święty źródłem nowej miłości 22 V 1991, 2, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
3
Por. Mt 20, 28.
2
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Chrystusa jest ściśle związane z dziedziną moralności chrześcijańskiej i ludzkiej.4
Miłość ewangeliczna oznacza wierność
Doświadczenie dziejowe uczy, jak trudno jest realizować
przykazanie miłości bliźniego w praktyce. To nowe, ewangeliczne przykazanie stanowi centrum chrześcijańskiej moralności i ludzkiego etosu. Miłość wierna jest darem Ducha Świętego, o który należy Go prosić. Przypomina o tym św. Paweł
w Liście do Galatów, których wzywa do życia w wolności,
płynącej z nowego przykazania miłości: „tylko nie bierzcie tej
wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo
wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego»”.5 Następnie przestrzega:
„Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie
pożądania ciała”6 i wskazuje na miłość (agape) jako na pierwszy, owoc ducha.7 To Duch Święty zatem prowadzi nas drogą
miłości i uczy przezwyciężać wszelkie przeszkody, które na
niej stają.8
Jezus nauczał, że to Duch Prawdy będzie wspomagał chrześcijan na drodze wierności Bożym przykazaniom. „Jeśli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ja będę
RH 21.
Ga 5,13-14.
6
Ga 5,16.
7
Por. Ga 5,22.
8
Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty źródłem nowej miłości 22 V
1991, 4, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
4
5
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prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał
z wami na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani Go nie zna. Wy Go
znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. Nie pozostawię was sierotami, lecz powrócę do was. Jeszcze trochę,
a świat już Mnie nie zobaczy. Wy jednak będziecie Mnie widzieć, ponieważ Ja żyję i wy będziecie żyć. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Moim Ojcu, wy we Mnie, a Ja w was.
Kto zna Moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości Mego Ojca
i Ja także go umiłuję i mu się objawię”.9
Owocem obecności i działania Ducha Świętego w duszy
chrześcijanina jest wolność w sensie moralnym. Zwrócił na to
uwagę Jan Paweł II w przemówieniu do młodzieży: „Jedyną
drogą do wolności jest uważne słuchanie głosu Boga w głębi
duszy i działanie zgodnie z Jego wskazaniami. Jak powiedział
Jezus, tylko „prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Prawda zaś nie
jest owocem indywidualnej wyobraźni. Bóg dał wam rozum,
byście poznali prawdę, i wolę, byście czynili to, co moralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście się nim kierowali w waszych decyzjach moralnych, byście miłowali dobro i unikali zła.
Prawda moralna jest obiektywna, a prawidłowo ukształtowane
sumienie potrafi ją rozpoznać. Jeśli jednak samo sumienie zostało zdeprawowane, jakże można je odbudować? (...) Odrodzenie
się sumienia musi wypływać z dwu źródeł: po pierwsze, wysiłek dogłębnego poznania obiektywnej prawdy o Bogu; po drugie, światło wiary w Jezusa Chrystusa, który sam ma tylko słowa życia”.10 Jan Paweł II podkreślał, że przykazania należą do
J 14, 15-21.
Jan Paweł II, Rozważanie podczas modlitewnego czuwania młodzieży w „Cherry Creek State Park” Chrystus nadzieją, która nie zawodzi
9
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Przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Stanowią one
fundament moralności, decydują o wartości ludzkich czynów,
pozostają w organicznym związku z powołaniem człowieka do
życia wiecznego, z urzeczywistnieniem się królestwa Bożego
w ludziach i w społeczeństwie. W słowo Bożego Objawienia
wpisany jest także jasny kodeks moralności, którego podstawę
tworzy Dekalog, a jego kulminacja znajduje się w Ewangelii.
Jan Paweł II nauczał, że sumienie jest „powołane na świadka”
prawa Bożego. Trzeba jednak, by sumienie nie było spaczone,
a podstawowy zapis zasad moralności nie został zdeformowany
relatywizmem czy utylitaryzmem. Wartość projektu życia każdego chrześcijanina jest oceniana w odniesieniu do dobra i zła
moralnego, i w sposób zasadniczy zależy od prawdziwości, prawości i wrażliwości sumienia. W sumieniu człowieka, w wewnętrznej prawdzie jego czynów, obecny jest wymiar życia
wiecznego. Sumienie, poprzez wartości moralne, odciska pieczęć na życiu całych pokoleń, na historii i na kulturze społeczności, narodów i całej ludzkości.11
Przykazanie miłości źródłem godności królewskiej
chrześcijan
Godność królewska chrześcijan wprost odnosi się do przykazania miłości bliźniego. Warunkiem podstawowym miłości
bliźniego jest miłość samego siebie. Prawdziwie kochać siebie
chrześcijanin może wówczas, gdy posiada cnoty, które umoż14 VIII 1993, „L’Osservatore Romano” 14(1993)11, s. 29 (wydanie polskie).
11
Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 31 III 1985, 6, w: Program komputerowy:
Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
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liwią mu panowanie nad samym sobą. Kiedy mowa jest o cnotach pojawia się problem wysiłku człowieka, który zobligowany jest do przekraczania własnych, naturalnych ograniczeń,
aby duchowo się rozwijać. Chrystus pokazuje jednak swoim
uczniom prostą drogę nowej miłości. Może ona zmienić człowieka, jego życie, a także jest w stanie wpływać na kształt życia społecznego. Istnieje jednak istotny warunek realizowania
nowej miłości – jest to uznanie miłości za bezinteresowny dar,
który domaga się wzajemności. Każdy dar, jaki człowiek może
ofiarować bliźnim jest odpowiedzią na liczne dary, jakimi Pan
Bóg obdarza każdą osobę ludzką indywidualnie. Jan Paweł II
podkreślał, że otwierając serce na bliźnich, chrześcijanin
uświadamia sobie coraz bardziej, że jest to odpowiedz na dobroć Boga, który nie przestaje obdarzać ludzi obfitością łask.
W miłości Boga do ludzi zawiera się jednak wezwanie, aby
oni bezinteresownie obdarzali sobą innych.12
Dar, wdzięczność, bezinteresowność stanowią zatem nową
jakość miłości drugiego człowieka. Nowa miłość jest centralną
wartością nowego człowieka. Chrześcijanina otrzymuje w darze nową miłość, dzięki której uczestniczy w miłości samego
Boga.13 Natura tej miłości jest Boska i dlatego znacznie przewyższa ona przyrodzone zdolności ludzkiej duszy. W języku
teologicznym dar boskiej miłości określa pojęcie caritas. Ta
nadprzyrodzona miłość odgrywa w życiu chrześcijanina zasadniczą rolę, na co zwraca uwagę św. Tomasz, który naucza,
że miłość ta jest nie tylko „najdoskonalszą z wszystkich
Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie 4 X 2001, 5, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
13
„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” (Rz 5,5).
12
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cnót”,14 ale także formą wszystkich cnót, ponieważ „skierowuje wszystkie czyny innych cnót do celu ostatecznego”.15
Podstawową cnotą umożliwiającą człowiekowi ukochanie
bezwarunkową miłością drugiego człowieka jest pokora. Pokora uczy przede wszystkim kochać w drugim człowieku to,
co dobre. Pozytywne wymiary człowieczeństwa domagają się
zatem jednoznacznej, aprobującej argumentacji. Bardzo łatwo
jednak zejść z drogi akceptacji bezwarunkowej dobra osobowego i podjąć, wydawałoby się, twórczy ich osąd. Negatywne
ocenianie tego, co dobre w człowieku, jest bardzo chwytliwe,
pociągające i szybko znajduje bezwolnych naśladowców. Daje
im bowiem szanse na zajęcie jednoznacznej postawy wobec
dobra, bez angażowania autorytetu osobowego. Krytykiem dobra może być każdy i nie wymaga się od niego żadnych referencji. Jednak źródłem każdej negatywnej oceny dobra w innych jest niechęć, a nawet nienawiść dobra. W drugiej osobie
(Bożej lub ludzkiej) najłatwiej umiejscowić własne porażki,
lęki, popełnione zło, niespełnione marzenia, utracone szanse.16
Jeśli człowiek wrogo ocenia dobro w drugiej osobie, to oznacza, że nienawidzi jej za dobro, które go obezwładnia i przeszkadza mu. Natomiast słabości innych nie stanowią wyzwania i nie
zagrażają relacjom osobowym. Łączy się z tym solidarność
Excellentissima omnium virtutum.
Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 23, aa. 6 i 8.
16
Człowiek ma skłonność przenoszenia na Boga własnych potrzeb, ale
w takich sytuacjach doświadcza nieadekwatności swoich oczekiwań wobec
Niego. Czułym barometrem tej niewłaściwej postawy jest modlitwa, która
staje się obszarem „milczenia i nieobecności Boga, tego Boga, który nie
pozwala odnaleźć się tam, gdzie Mu wyznaczyliśmy spotkanie, Boga, który
wymyka się subtelnemu szantażowi osoby modlącej się, pragnącej i oczekującej wysłuchania (...)”. A. Cencini, Życie konsekrowane, Warszawa
1996, s. 257.
14
15
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w złu. Zło zrównuje ludzi, upraszcza relacje między nimi, usypia
czujność. Zło potrafi się bronić, gdyż atakuje dobro w innych.
Inaczej ma się sprawa z dobrem, które żyje własnym życiem,
wymyka się spod władzy człowieka, nobilituje i wywyższa; dobro się nie broni: „nie stawiajcie oporu złu”.17 To cnota pokory
jest więc fundamentem nowej miłości ewangelicznej.18
Rzeczywistość życia chrześcijańskiego bardzo często odbiega od tego ideału. G. Miller zauważa, że jednym z rozpowszechnionych gestów upominania jest podniesiony palec
wskazujący. Tymczasem w Nowym Testamencie greckie słowo wyrażające upominanie ma raczej znaczenie „zachęcania”,
„dodawania odwagi” niż napominania w potocznie używanym
przez ludzi znaczeniu. Chrześcijańskie upominanie, mając
źródło w łaskawej miłości, powinno prowadzić do wzajemnego dodawania sobie odwagi i aktywizowania posiadanych
przez każdego zdolności. Oznacza to zaniechanie dążeń do
stawiania zarzutów, wyliczania drugim zaniedbań oraz odkrywanie potrzeby do przebaczenia i rozpoczynania od nowa.
„Uczenie się gotowości przebaczania czyni wspólnotę atrakcyjniejszą od prawionych drugiemu morałów”.19
Nowa miłość, którą Jezus objawił swoim postępowaniem
i całą swoją działalnością, ma dynamiczny charakter. Jest to
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa
tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie (Mt 5,38–42).
18
J. Przybyłowski, Mądrość, wolność i łaska w formacji wiernych
świeckich, „Studia Włocławskie” 8(2005), s. 148.
19
G. Miller, Tolerancja cnota chrześcijańską. Znoście się wzajemnie
w miłości (Ef 4,2), w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991, s. 136.
17
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miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia
wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta
w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną
„ludzką kondycją”, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną.20
Na drodze realizacji nowej miłości potrzebna jest również
postawa solidarności. Jan Paweł II tak określił jej istotę: „«Jeden drugiego brzemiona noście» – pisze św. Paweł do Galatów
(6, 2), a słowa te mają wielką nośność. «Jeden... drugiego».
Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar
wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może
oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości,
jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej
musi być dość przestrzeni dla każdego. (…) Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera
się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada
zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw
– nawet, gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji «społecznej» – jest, niestety przeciw społeczeństwu. Przeciw jego
dobru – przeciw dobru wspólnemu”.21 Solidarność prowadzi
do tego, że ludzie traktują innych, tak jak siebie samych. Jest
to szczególnie potrzebne każdej wspólnocie ludzi wierzących.
Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia 30 XI 1980, 3, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”,
Kraków 2003. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa
się w języku biblijnym „miłosierdziem”.
21
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej dla świata pracy, Gdańsk 12 VI 1987, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 19791983-1987-1991-1995-1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 494.
20
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Jeśli wspólnota wierzących spełnia to, do czego jest powołana,
wówczas może ona zacząć przywracać nadzieję ludziom poszukującym wspólnoty, wierności i zaufania, bezpieczeństwa
i solidarności. „Spełnienie tych oczekiwań możliwe jest tylko
wówczas, gdy procesy te będą odbywać się w nas. Im chrześcijanie bardziej będą związani z Bogiem, tym więcej będzie
między nimi braterstwa, gdyż miłość Boga jest tym rozstrzygającym kryterium miłości bliźniego i na odwrót Braterstwo
staje się zatem wykładnikiem, czy chrześcijanie biorą Boga na
serio. Tak rozumiane braterstwo jest prawdziwym znakiem
równości wszystkich. Dla chrześcijan ma nie ma ważniejszej
sprawy nad tę, że jest się przez Boga przyjętym (uznanym),
a razem z nim także jego bracia i siostry. Znaczy to, że drugiego muszę uznawać, przyjąć takim, jakim on jest, muszę go słuchać i znosić z całą cierpliwością. Pomocą dla wierzących
w zajmowaniu takiej postawy mogłoby stać się jakieś szczególne zwierciadło, które uświadamiałoby im własne zaślepienie i wszelkie zaniedbania”.22
Miłość ewangeliczna we wspólnocie
Miłość ewangeliczna, tak jak przykazanie miłości bliźniego,
dotyczy ludzi najbliższych, tych, którzy są znani, przynajmniej
z widzenia. Każdy człowiek żyje w określonej wspólnocie, jest
związany ze swoją społecznością lokalną („małą ojczyzną”)
i ze wspólnotą parafialną.23 Realizowanie przykazania miłości
G. Miller, Tolerancja cnota chrześcijańską. Znoście się wzajemnie
w miłości (Ef 4,2), w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 136.
23
Warto więc wziąć pod uwagę ostanie badania amerykańskich socjologów, którzy twierdzą, że ludzie mieszkający w okolicach parafii katolic22
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bliźniego na co dzień w praktyce oznacza troskę o wysłuchiwanie i prawdziwą zdolność do dialogu i jednoczesne zrezygnowanie z pouczania drugich.24 Miłość bliźniego rodzi się bowiem w atmosferze pokornej, międzyludzkiej i społecznej
solidarności. Dlatego w Kościele trzeba unikać wszelkich sposobów moralizowania. Jest to bardzo trudne, gdyż Ewangelia
zawiera w sobie także orędzie moralne, które jednak nie stanowi jej centrum. Kto kocha, ten idzie za Umiłowanym i czyni
cuda; kto nie kocha, ten przestrzega tylko norm, a gdy normy te
nie są jednoznaczne, zwłaszcza zaś gdy nie odpowiadają one
w pełni potrzebom czy podstawowym dążeniom człowieka,
również do nich z reguły się nie dostosowuje.25
kich, prawosławnych i protestanckich żyją dłużej. Wyniki ich badań zostały
opublikowane w jednym z ostatnich numerów pisma „Social Forces”. Prof.
Troy Blanchard z Lousiana State University twierdzi, że przyczyną może
być fakt, iż chrześcijaństwo nie koncentruje się wyłącznie na kwestiach duchowych. Parafianie z chrześcijańskich wspólnot (społeczności) zwracają
uwagę na potrzebujących i organizują pomoc dla osób chorych, ubogich,
starszych czy bezdomnych. Poza tym w środowiskach chrześcijańskich silniejsze są więzi międzyludzkie. W efekcie średnia długość życia w okolicach kościołów ulega wydłużeniu. Zdaniem socjologów efekt nie występuje jednak w przypadku wszystkich parafii protestanckich. Niektóre nurty
tego wyznania, jak np. zielonoświątkowcy, skupiają się bowiem wyłącznie
na kwestii życia wiecznego i nie dynamizują życia wspólnotowego. Autorzy badań sugerują, że samorządy w USA powinny popierać u siebie rozwój
m.in. religijnych instytucji charytatywnych. K. Godlewski, Uczynni parafianie żyją dłużej, „Polska. Dziennik Łódzki” 5–6 lipca 2008, s. 9 (Fakty
24). Zob. J. Przybyłowski, Budowanie parafii jako wspólnoty. Formacja
wiernych świeckich do tworzenia wspólnoty parafialnej, „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 9(2007), s. 225-234.
24
Zob. J. Przybyłowski, Dialog pastoralny, „Ateneum Kapłańskie”
153(2009)602, s. 46-59.
25
N. Lobkowicz, Przekazywanie wiary, w: Podstawy wiary. Teologia,
Poznań 1991, s. 209-210 (Kolekcja „Communio”, t. 6). J. Mariański twier-

19

Ks. Stanisław Gasiński

Pozostając w kręgu miłości wspólnotowej należy sformułować kilka zasad miłości ewangelicznej w praktyce. Przede
wszystkim w każdej wspólnocie – żywym organizmie są relacje zależności. Każdy coś umie, a czegoś nie umie zrobić, coś
posiada, albo czegoś mu brak, ale w takich sytuacjach może
liczyć na pomoc innych. Nie ma bowiem ludzi doskonałych,
ale to nie przeszkadza w osiąganiu świętości.26 Każdy ma swoje zadania, obowiązki, jest niezbędny wspólnocie, ale ma też
„potrzeby”, których spełnienie domaga się udziału innych.
Zwracając się ku „drugiemu”, zakładamy, że otrzymamy pomoc, wsparcie. Należy także uznać, że jeśli we wspólnocie
występuje „potrzeba”, to oprócz dobrych chęci, aby pomóc,
potrzebna jest odpowiedzialność. I wreszcie kolejna zasada:
brak odpowiedzialności może sprawić, że nawet drobne sprawy staną się przyczyną poważnych konfliktów i kłótni. Tajemnica miłości wspólnotowej tkwi we współpracy na różnych
szczeblach i w rozmaitych zakresach, i na różnorodnych płaszczyznach. Jeśli codzienne życie oparte jest na współpracy
wszystkich członków wspólnoty, to w takim żywym organizmie jest miejsce na miłość, wybaczenie, zapominanie tego,
co złe.27
dzi, że „precyzyjne rozróżnienie między «tym, co społeczne» i «tym, co
moralne» byłoby czynnością w praktyce nie do zrealizowania. Moralność
rozpatrywana na poziomie konwencjonalnym jest bowiem zależna od kontekstu społeczno kulturowego i z nim ściśle związana. Nie można problemów moralności rozpatrywać w oderwaniu od innych postaw i wzorów
zachowań związanych ze sferą międzyludzkich stosunków”. J. Mariański,
Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej, Płock 1984, s. 15.
26
J. Przybyłowski, Realizacja powołania do świętości w życiu wiernych świeckich. Refleksja pastoralna, „Warszawskie Studia Pastoralne”
1(2005), s. 42-60.
27
E. Robek, Parafia – organiczna „wspólnota wspólnot”. Poszukiwanie związków teologii wspólnoty z życiem codziennym chrześcijan, Legnic-
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Miłość wspólnotowa jest bezinteresowna, dlatego realizując przykazanie miłości bliźniego chrześcijanin powinien rozwijać swoją miłość wraz ze wzrostem trudności innych ludzi.
Miłość powinna bowiem przerastać nie tylko ludzkie wymiary
życia, ale też przewyższać samego człowieka.28 Stosując się do
nich chrześcijanin powinien poświęcać się dla bliźnich – jest
to bowiem wymóg, który wypływa z tej świadomości. Im
większe są ich potrzeby, tym bardziej naglący dla wierzącego
jest obowiązek służenia im. Różne sytuacje, nawet trudne i bolesne, Bóg dopuszcza, bo z nich rodzą się potrzeby, których
zaspokojenie domaga się udziału innych ludzi. Wychodząc innym ludziom naprzeciw, pomagając im, chrześcijanie uczą się
uwalniać od egoizmu i żyć prawdziwą miłością ewangeliczną.
Jest to oczywiście interpretacja religijna i nie wolno jej narzucać ludziom, którzy przezywają bolesne doświadczenia. Jeśli
natomiast ktoś przyjmuje naukę Chrystusa, to jednocześnie
uznaje Jego nowe przykazanie.29
Ludzie żyjący w świecie często oceniają kontakty z innymi
na podstawie interesu i własnych korzyści, propagując egocentryczną wizję życia, w której zbyt często nie ma miejsca
dla biednych i słabych. Tymczasem Ewangelia uczy, że każdą
osobę, także mniej uzdolnioną, potrzebującą pomocy, której
nie szczęści się w życiu i sama nie potrafi sobie radzić z problemami trzeba akceptować i kochać ze względu na nią samą,
niezależnie od jej zalet i ograniczeń. Przeciwnie, im większe
są jej trudności, tym bardziej powinna być przedmiotem nakie Studia Teologiczno – Historyczne „Perspectiva”1(2007), s. 140-144.
28
Wyrażają to słowa św. Pawła: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”
(1 Kor 4, 7).
29
Przesłanie nowego przykazania jest bardzo jasne: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5, 46).
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szej konkretnej miłości. Kościół przez swoje niezliczone instytucje daje świadectwo tej właśnie miłości, biorąc na swe barki
cierpienia chorych, odsuniętych na margines, biednych i wykorzystywanych.30 W ten sposób chrześcijanie stają się apostołami nadziei i budowniczymi cywilizacji miłości.31
Miłość wspólnotowa skłania ludzi, aby jednoczyli się z drugim człowiekiem, utożsamiali się z nim, połączyli się i z całym światem w gorącym uścisku, ofiarowując siebie, usuwając
się w cień, dając pierwszeństwo innym, w poświęceniu i pokorze, jednym słowem – w miłości. O doświadczeniu tworzenia
i uczestnictwa w chrześcijańskiej wspólnocie pisze J. Vanier.
Według niego wspólnota tworzy się dopiero wtedy, gdy więk„Byłoby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja bytowa księży,
wolność od wielu codziennych udręk, z którymi muszą borykać się często
świeccy, stworzyły pomiędzy duchowieństwem i wiernymi jakąś obcość.
Jesteście z ludu i dla ludu. Pamiętajcie, że występujecie w imieniu Kościoła, który dziś w szczególny sposób wyraża swą opcję na rzecz ubogich.
Wiem, jak wiele wspaniałych dzieł dokonali i dokonują w tym zakresie kapłani, zakonnicy i zakonnice. Trzeba iść w tym kierunku jeszcze dalej.
Wszystko, co uczynicie dla słabych, prześladowanych, biednych jest wspaniałym kapitałem Kościoła w Polsce. Nowe czasy, nowe warunki domagają
się nowych form tej służby”. Jan Paweł II, Szafarz Najświętszej i Największej Tajemnicy, Tarnów 10 VI 1987, w: Do końca ich umiłował. Trzecia
wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 VI 1987, Watykan 1987 s. 88.
31
Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie 4 X 2001, 4. Bardzo trafnie tę zasadę określił św. Bazyli: „Sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim (Mt 19, 22);… jeśli nawet, jak mówisz,
nie zabiłeś, nie cudzołożyłeś, nie kradłeś, nie mówiłeś przeciw komukolwiek fałszywego świadectwa, to jednak pilność w wypełnianiu (tych przykazań) czynisz bezpłodną, jeśli nie dorzucasz do tych czynów tego, co pozostaje, bo tylko w ten sposób będziesz mógł wejść do Królestwa Bożego”.
Kto bowiem według przykazania Bożego chce miłować swego bliźniego
(Kpł 19, 18; Mt 19, 19), „nie może posiadać nic więcej, niż posiada bliźni”.
Św. Bazyli, Homilia in divites; PG 31, 280 b-281 a.b.
30
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szość należących do niej ludzi przechodzi od etapu „wspólnoty dla mnie” do „ja dla wspólnoty”. Jest to przejście od egoizmu i indywidualizmu w miłości, do wewnętrznej wolności.
Wspólnota, będąc miejscem ciągłego i wzajemnego przebaczenia i przyjmowania siebie, potrzebuje miłości. Miłość
chrześcijańska nie jest ani sentymentalizmem ani ulotną miłością. Miłość wspólnotowa jest uwagą skierowaną na drugiego
człowieka. Kochać oznacza wtedy słuchać drugiego człowieka, postawić się w jego miejscu, rozumieć go i być przez niego
dostrzeganym. Wiele trzeba czasu i wiele oczyszczenia, aby
serce przeszło od egoizmu do miłości, od „wspólnoty dla
mnie” do „ja dla wspólnoty”, do wspólnoty dla Boga i potrzebujących. Aby kochać trzeba stale umierać dla swych poglądów, dla wrażliwości i wygody. Głębokie oczyszczenie wyrażone w postawie ofiary i służby może dokonać się dzięki
darowi Bożemu, łasce Ducha Świętego.32
Miłość ewangeliczna w praktyce Kościoła33
Ludzie, w imię Kościoła spełniający posługę wobec cierpiących, powinni posiadać kompetencje profesjonalne: niosący pomoc powinni być przygotowani w taki sposób, aby potrafili robić to, co właściwe we właściwy sposób. Kompetencja
zawodowa jest pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona
sama nie wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, które zawsze potrzebują czegoś więcej niż technicznie poprawnej
Zob. J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Poznań
2011, s. 164.
33
Na ten temat pisze E. Robek: Caritas – Funkcja Zbawcza Kościoła,
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne „Perspectiva”2(2006), s. 101-108.
32
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opieki. Osoby ludzkie potrzebują człowieczeństwa i serdecznej uwagi. Ci, którzy działają w instytucjach charytatywnych
Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się do
sprawnego wypełnienia tego, co stosowne w danej chwili, ale
z sercem poświęcają się na rzecz drugiego, w taki sposób, aby
doświadczył on bogactwa ich człowieczeństwa. Dlatego takim
pracownikom charytatywnym, oprócz przygotowania profesjonalnego, potrzeba również „formacji serca”. Jej istotą jest
takie spotkanie z Bogiem w Chrystusie, które by budziło
w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby miłość
bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która działa
przez miłość (por. Ga 5, 6).34 Współpracownicy, którzy praktycznie wykonują pracę charytatywną w Kościele, nie powinni
inspirować się ideologiami poprawiania świata (nie są powołani do „zbawiania” świata). Powinny to być osoby dotknięte
przede wszystkim miłością Chrystusa, których serce zdobył
On swą miłością, budząc w nich miłość bliźniego.35 Jeżeli natomiast w ich życiu brak jest kontaktu z Bogiem, to wtedy widzą w innym człowieku tylko „innego” (często obcego) i nie
potrafią rozpoznać w nim obrazu Boga. Tu kryje się też prawdziwe niebezpieczeństwo dla realizowania miłości bliźniego.
Jeżeli chrześcijanin w swoim życiu nie zwraca zupełnie uwagi
na drugiego człowieka, starając się być jedynie pobożnym
i wypełniać swoje religijne obowiązki, oziębia się także jego
relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko poprawna, ale pozbawiona miłości. Tymczasem to jedynie osobista gotowość
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est 25 XII 2005, 31 (dalej
skrót : DCE) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/deus_caritas_25122005.html.
35
DCE 33.
34
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do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni człowieka wrażliwym również na Boga. Jedynie służba
bliźniemu otwiera mu oczy na to, co Bóg czyni dla niego i na
to, jak go kocha. Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne: są jednym przykazaniem. Obydwie te miłości jednak czerpią życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy umiłował człowieka.36
Zakończenie
Św. Tomasz z Akwinu pisze: „Sama natura Boga jest miłością, jak i mądrością, i dobrocią. I tak, skoro mówimy: dobrzy
dobrocią, którą jest Bóg, czy mądrzy mądrością, którą jest Bóg
– gdyż dobroć, której treścią dobrzy jesteśmy, jest pewnego
rodzaju uczestnictwem w Bożej dobroci, a mądrość, której treścią jesteśmy mądrzy, jest pewnego rodzaju uczestnictwem
w mądrości Bożej – tak też i miłość, której treścią miłujemy
bliźniego, jest swego rodzaju uczestnictwem w miłości Bożej”.37
Zgodnie z nauczaniem soborowym „jako uczestnicy funkcji
Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla, mają świeccy swój

DCE 18. „Tak więc nie chodzi tu już o przykazanie z zewnątrz, które
narzuca człowiekowi coś niemożliwego, lecz o doświadczenie miłości darowanej z wewnątrz, i tą miłością, zgodnie ze swoją naturą, należy się dzielić z innymi. Miłość wzrasta poprzez miłość. Miłość jest Boska, ponieważ
pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem, a ten jednoczący proces przekształca nas w My, które przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się
jednym, tak, że ostatecznie Bóg jest wszystkim we wszystkich (por. 1Kor 15,
28)”. DCE 18.
37
Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 23, a. 2, ad 1.
36
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udział w życiu i działalności Kościoła”.38 Świeccy są zobowiązani do udziału w pracach społecznych, gospodarczych czy
politycznych, które na uwadze mają dobro osoby ludzkiej.39
Mają oni współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli,
by odnowić porządek doczesny w duchu Ewangelii. Działalność charytatywna przybliża do siebie ludzi i pozwala włączyć
w życie Kościoła tych, którzy z różnych przyczyn zdystansowali się od Kościoła.40 Papież Benedykt XVI podkreśla w swojej pierwszej encyklice, że Caritas Kościoła jest odpowiedzią
na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność: głodni muszą być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd. Organizacje charytatywne Kościoła, począwszy od Caritas
(diecezjalnej, narodowej i międzynarodowej) muszą zrobić
wszystko, co możliwe, aby były do dyspozycji odpowiednie
środki i nade wszystko by byli ludzie, którzy podejmą takie
zadania.41
SUMMARY
Article is based on the teachings of pope John Paul II. Describes the role of love in the life of evangelical Christians.
Evangelical love is described in term of fidelity, royal dignity,
community and practice of the Church.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, 10.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 908-913.
40
W. Przygoda, Funkcja charytatywna w służbie Kościoła – wspólnoty,
„Studia Theologica Varsaviensia” (1996)2, s. 216-217.
41
DCE 31.
38
39
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Dzieciobójstwo – zabójstwo
uprzywilejowane
Infanticide – murder privileged
Wstęp
Dzieciobójstwo jest jednym z tych czynów, którego ocena
na przestrzeni wieków przeszła wielką metamorfozę od czynu
akceptowanego jako ograniczenie przyrostu naturalnego i eliminację osobników słabych lub ułomnych, przez czyn zarezerwowany dla rodziców dziecka, a następnie poprzez przestępstwo szczególnie haniebne, popełnione na niewinnej
i bezbronnej osobie, aż do jednego z typów zabójstw lub zabójstwa typu uprzywilejowanego, które jest popełnione w czasie porodu a także pod wpływem jego przebiegu.
U starożytnych Greków, Rzymian, Spartan, plemion słowiańskich i germańskich dokonywano dzieciobójstwa gdy
nadmierny przyrost rodziny utrudniał wyżywienie i wychowanie dzieci, albo też dziecko obarczone było wadami rozwojowymi. W Grecji, w tym m. in. w Sparcie, zanim dziecko otrzymało imię, kilku starszych obywateli decydowało o jego życiu
w sytuacji, gdy urodziło się ono słabe lub chore. W przypadku
27
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stwierdzenia, że należy się go pozbyć z grupy, można było wykonać decyzję starszyzny poprzez zrzucenie go ze stoku wysokiej góry.1
Także ius vitae ac necis (prawo życia i śmierci) rodziców
w stosunku do dzieci było mocno ugruntowane i akceptowane
społecznie, przy czym decyzja taka była podejmowana z zasady jeszcze przed symbolicznym przyjęciem dziecka do rodziny i wspólnoty plemiennej. Zaliczenie w skład członków
wspólnoty wymagało jakiegoś symbolicznego gestu. W niektórych starogermańskich prawach uznanie dziecka za członka
wspólnoty następowało z chwilą nadania mu imienia, zazwyczaj po kilku dniach od porodu, a w czasach najdawniejszych
takim wymaganym gestem było np. podniesienie dziecka
przez ojca lub jego nakarmienie.2
W świecie antycznym zabicie dziecka, albo porzucenie noworodka pozamałżeńskiego lub potworkowatego nie było zagrożone karą, dopiero doktryna chrześcijańska objęła swoją
ochroną prawną dziecko.3
* Paulina Jabłońska (ur. 1987), magister prawa z zakresu prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Krakowie, w 20`12 roku ukończyła Studia podyplomowe z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego , a w 2013 Studia podyplomowe z Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka (drugi rok) na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Prawa
kościelnego i wyznaniowego.
1
R. Tokarczyk, Prawa narodzin i śmierci, Kraków 2000, s. 352.
2
E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego, Poznań 1995, s. 66.
3
O. Sitarz, Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, Katowice, 2004, s. 55.
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Problem zarysowuje się ostro w wiekach średnich, kiedy
Konstantyn ( IV wiek n.e. ) ustanowił za to przestępstwo karę
śmierci. Z czasem karę tę zaczęły wprowadzać kodeksy karne
innych państw europejskich. Wiązało się to z panującymi ówcześnie poglądami religijnymi, według których dusza ludzka
pojawiała się już w chwili poczęcia.4 I. Andrejew pisał, że
przestępstwo to obce prawo rzymskiemu, w średniowieczu
stało się cięższą postacią zabójstwa, którą karano poprzez zasypywanie żywcem i przebijanie palem. Wprowadzona później Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. złagodziła karanie dzieciobójczyń, już wówczas zwracano uwagę na sytuację
matki, na okoliczność, że matka chciała ukryć swoją hańbę,
więc znajdowała się w szczególnej sytuacji motywacyjnej.5
Rodzaj kary nałożony na sprawczynie zbrodni zależał od tego,
czy płód był rozwinięty. Karą było zakopanie winnej żywcem
i przebicie serca palem. Gdy płód był całkowicie rozwinięty,
matkę spotykała największa kara – kat szarpał i przypalał jej
skórę rozżarzonymi szczypcami przed jej zabiciem.6 Karę
śmierci utrzymał francuski kodeks karny z 1816 r. za dzieciobójstwo, którą w 1901 r. zmieniono na dożywotnie więzienie.
Z kolei Kodeks Karzący Królestwa Polskiego wzorując się na
ustawodawstwie austriackim przyjął dwojakie podejście do
tego problemu rozróżniając: pozbawienie życia noworodka
zrodzonego ze związku małżeńskiego miało być zawsze traktowane jako umyślne morderstwo i karane dożywotnim więzieniem, a zabicie noworodka nieprawego pod wpływem sytuJ. A. Bartoszewski, J. Halaunbrenner – Lisowska, Dzieciobójstwo,
aspekty prawne, medyczne i społeczne, Warszawa 1974, s. 6.
5
Z. Papierkowski, Dzieciobójstwo w świetle prawa karnego, Lublin
1947, s. 17.
6
Pod adresem: http://www.kafeteria.pl/przykawie/obiekt.php?id_
t=1742
4
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acji karane więzieniem od 10 do 12 lat pozbawienia wolności.
Z kolei przepisy Kodeksu kar głównych i poprawczych
z 1847 r. przewidywały już stan psychiczny kobiet w momencie rodzenia, zwłaszcza nieślubnego dziecka. Na podstawie
tego kodeksu odróżniono dzieciobójstwo umyślne, za które
skazywano na 10-12 lat ciężkich robót w zakładach fabrycznych lub kamieniołomach, od nieumyślnego, które karano
osiedleniem w guberniach syberyjskich.7
Na przełomie XVIII i XIX wieku kary za dzieciobójstwo
stały się łagodniejsze. Dały początek ewolucji norm prawa
karnego w różnych systemach prawa. W polskim kodeksie
prawnym z 1932 roku rozszerzono pojęcie dzieciobójstwa jako
przestępstwa typu uprzywilejowanego na każdą kobietę zabijającą swe dziecko w okresie porodu i pod wpływem jego
przebiegu, niezależnie od jej stanu cywilnego skazywano
sprawczynię na karę pozbawienia wolności stosunkowo łagodną w porównaniu z karą za podstawowy typ zabójstwa. Pojęcia tego nie zmieniły kolejne kodyfikacje prawne. Obecne
brzmienie art. 149 k.k., statuujące dzieciobójstwo jako uprzywilejowany typ zabójstwa, nawiązuje do uregulowań kodeksów karnych z 1932 roku i z 1969 roku:
„Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem
jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5”.

„Okres porodu” jest pojęciem różnie ocenianym wywołującym wiele kontrowersji wśród autorów, zwłaszcza co do końcowej granicy porodu niektórzy jak B. Popielski ten okres zamykają w kilka godzin po zakończeniu akcji porodowej, a inni
jak S. Manczarski rozciągają go na całą dobę.
O. Sitarz, Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, 2004, s. 55.
7
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Obecnie i doktryna i orzecznictwo pojęciem „ okres porodu” obejmują nie tylko sam poród, ale i czas który następuje
bezpośrednio po akcji porodowej , jeśli w tym czasie trwał
jeszcze wpływ tego zdarzenia na psychikę matki i pozostawał
w związku z popełnionym dzieciobójstwem.8
Mimo stuleci rozważań o istocie dzieciobójstwa, sposobach
definiowania, karania, zapobiegania temu zjawisku, nadal
w wielu częściach świata traktuje się dzieciobójstwo jako
efektywny, chociaż budzący grozę w wielu z nas, sposób kontroli liczby rodzących się dzieci w obrębie płci (np. Chiny, Indie, gdzie głównie noworodki płci żeńskiej padają przedmiotem dzieciobójstwa lub eskimoskie plemię Nasilik, które za
pomocą dzieciobójstwa kontroluje proporcję narodzin dziewczynek i chłopców), czy też sposób na kontrolę populacji, gdy
zasoby są zbyt ubogie, by pozwalać na swobodny rozwój demograficzny grupy (np. tubylcy niektórych wysp Polinezji)
lub stanu zdrowia społeczności (grupy zamieszkujące pustynię
Kalahari zabijają nowo narodzone dziecko, jeśli jego starsze
rodzeństwo nie nauczyło się jeszcze chodzić).9
Dzieciobójczyni
Dokonując analizy czynu z artykułu 149 k.k. szczególną
uwagę zwraca specyficzne określenie podmiotu tego przestępstwa. Specyfika ta polega na istnieniu wymogu kumulacji czterech znamion charakteryzujących podmiot. Przestępstwo to
może być popełnione jedynie przez kobietę, która jest matką
M. Siewierski, J. Bafia i in., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa
1971, s. 93.
9
R. Tokarczyk, Prawa narodzin i śmierci, Kraków 2000, s. 352.
8
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znajdującą się w okresie porodu i pozostającą pod wpływem
przebiegu porodu. Do dwóch pierwszych znamion nie przywiązuje się takiej wagi, jaką przywiązuje się do określenia treści pozostałych elementów.10 Dzieciobójstwo jako przestępstwo indywidualne może być popełnione tylko przez matkę
w stosunku do urodzonego przez siebie dziecka. W sytuacji,
gdy jakakolwiek inna osoba niż matka staje się sprawcą śmierci noworodka, odpowiada za zwykłe zabójstwo, a nie za dzieciobójstwo, które jest zabójstwem uprzywilejowanym.11 Określenie podmiotu można zatem dokonać najpełniej przy
charakterystyce pozostałych znamion dzieciobójstwa, które
muszą wystąpić kumulatywnie i są ze sobą ściśle powiązane.
Rozróżnienie na matkę dziecka ślubnego i matkę dziecka
nieślubnego miało znaczenie w pozytywnych ustawodawstwach, które rozstrzygają to zagadnienie niejednolicie. I tak
według jednych za podmiot dzieciobójstwa uważano matkę
dziecka ślubnego, a według innych podmiotem tym miałaby
być jedynie kobieta rodząca dziecko nieślubne. To rozróżnienie pozwala na stwierdzenie, iż przy określaniu podstawy
uprzywilejowania w pozytywnych ustawodawstwach brano
pod uwagę albo jeden czynnik, za który uważano stan podniecenia matki spowodowany porodem, albo drugi czynnik – nastrój psychiczny wywołany obawą przed wykryciem porodu,
a w związku z tym chęcią ratowania opinii, wynikało to z zależności, co dana ustawa uważała za podstawę uprzywilejowania. Nie można dokonywać podziału na dzieci ślubne i na dzieci nieślubne w prawie karnym, ponieważ winno ono zajmować

T. Hanausek, Z problematyki dzieciobójstwa, Warszawa 1962, s. 674.
Z. Papierkowski, Dzieciobójstwo w świetle prawa karnego, Lublin
1947, s. 9.
10
11
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się ochroną życia ludzkiego jako podstawowego dobra indywidualnego jednostki.12
Chciałabym przedstawić przede wszystkim podmiot w ujęciu artykułu 149 k.k. po nowelizacji z 8.07. 1999 r.13
Pojęcie „matka” w okresie obowiązywania przepisów art.
226 k.k. z 1932 roku oraz art. 149 k.k. z 1969 r. było łatwiejsze
do zdefiniowania, a mimo to może być przedmiotem wątpliwości, jeśli weźmiemy pod uwagę obecny stan medycyny,
w którym możliwe jest sztuczne zapłodnienie kobiety lub nawet, jeśli jej organizm posłuży do donoszenia płodu pochodzącego od innych osób. Możliwości te mogą powodować trudności w sytuacji, gdy chcemy określić zakres „macierzyństwa
biologicznego”, jednak przyjąć należy, że problem ten bardziej
podlega pod rozważania teoretyczne, a dla charakterystyki
tego zagadnienia przyjąć należy, że matka w rozumieniu art.
149 k.k. to kobieta, która zabija urodzone przez siebie dziecko
bez względu na to w jakich okolicznościach zostało poczęte.14
Ustalenie kto jest matką dziecka w stosunku do podejrzanych o dzieciobójstwo należy do zadań organu procesowego.
Czynność ta jednak niesie ze sobą trudności przede wszystkim
wówczas, gdy minął dłuższy okres między śmiercią a odkryciem zwłok dziecka jak też w przypadku, gdy miejsce zwłok
dziecka było odległe od miejsca zamieszkania dzieciobójczyni. Przy poszukiwaniu podejrzanych niezbędną pomoc organom ścigania udziela lekarz.
Kiedy zostanie odnaleziona podejrzana o dzieciobójstwo,
lekarz sądowy zleca badanie mające na celu ustalenie czy kobieta przebyła ciążę i rodziła oraz jak długi okres minął mię12
13
14

Tamże, s. 10.
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2004, s. 241.
Tamże, s. 241.
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dzy ewentualnym porodem, a dniem wykonania badania lekarskiego.15
Przy ustalaniu macierzyństwa w sytuacji dzieciobójstwa
ważną rolę pełni przeprowadzenie badania cech grupowych
krwi noworodka i kobiety, co do której istnieje domniemanie,
że jest jego matką. Badania te mogą bezspornie wykluczyć
macierzyństwo, a więc uwolnić kobietę od ciążących podejrzeń. W tym celu obducent ma obowiązek pobrania próbki
krwi noworodka i przesłanie jej do pracowni serologicznej,
która także wykonuje badania związane z ustaleniem ojcostwa.16
Ofiara dzieciobójstwa
Przedmiotem dzieciobójstwa może być tylko nowo narodzone dziecko. Ustalenie pojęcia „nowo narodzone dziecko”
łączy się z odróżnieniem go od płodu, a w związku z tym należy rozgraniczyć dzieciobójstwo od spędzenia płodu, a także
dzieciobójstwo od zabójstwa z art. 148 k.k.
Poglądy odróżniające płód od dziecka, a zarazem rozstrzygające, kiedy kobieta staje się matką są w doktrynie prawa ujmowane w cztery grupy: pierwsze kryterium nazywane „położniczym” za chwilę, w której płód staje się dzieckiem oraz
kobieta matką, przyjmuje moment rozpoczęcia się porodu,
a więc czas, w którym rozpoczną się bóle porodowe.
Według kryterium drugiego – „fizycznego”, który określa
się też jako „przestrzenne” decydująca jest chwila, gdy nastąpi
A. Jakliński, J. S. Kobiela, Dzieciobójstwo, Medycyna Sądowa, Warszawa 1972, s. 219.
16
Tamże, s. 219.
15
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oddzielenie dziecka od ciała kobiety i zostanie przecięta pępowina.
Kryterium trzecie określane jako „fizjologiczne” za chwilę,
w której płód staje się dzieckiem przyjmuje moment, w którym dziecko zaczyna samodzielnie oddychać.
Czwarta grupa zawiera poglądy, według których dzieckiem
jest nie tylko już urodzony noworodek, ale także człowiek
zdolny do samodzielnego życia poza organizmem matki, nawet wtedy, gdy poród się jeszcze nie rozpoczął.
K. Daszkiewicz jest zwolenniczką ostatniej grupy poglądów. Pisze, iż „poprzednie tworzą sztuczne, nieżyciowe podziały, nie odpowiadające wymogom koniecznej, współczesnej ochrony dziecka w prawie karnym”.17
Kryterium fizjologiczne bywa w prawie polskim często
przyjmowane za słuszne, jednak K. Daszkiewicz uważa, że
dziecko nie może być chronione przed dzieciobójstwem dopiero od chwili, kiedy zaczyna oddychać za pomocą własnych
płuc. Autorka uzasadnia, iż w przypadku dzieciobójstwa matki
często uniemożliwiają dziecku zaczerpnięcie oddechu przez
hamowanie, lub utrudnianie mu czynności układu oddechowego. Za tym, że noworodek żył lecz nie oddychał przemawia
ustalenie, że serce dziecka biło po urodzeniu.18
Prawnicy mają podzielone zdanie na temat wyżej wymienionych poglądów. Sąd Najwyższy w 1919 r. zdefiniował człowieka jako istotę wiodącą samoistny byt poza łonem matki.
„Granicę stanowi chwila, w której noworodek przestaje być
częścią organizmu matki, a staje się samoistnym organizmem
K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział XIX kodeksu karnego, Komentarz, Warszawa 2000, s. 212.
18
Tamże, s. 213-214.
17
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ludzkim. Za zasadniczy objaw samoistnego życia należy uznać
oddychanie”.19
J. A. Bartoszewski wraz z J. Halaunbrenner – Lisowską
w swej pracy dotyczącej dzieciobójstwa przytaczają instrukcję
ministrów zdrowia i opieki społecznej, obrony narodowej,
spraw wewnętrznych, komunikacji oraz sprawiedliwości
z dnia 5.05.1962 r., w której czytamy, iż „noworodkiem żywo
urodzonym jest taki noworodek, który bezpośrednio po wydobyciu z ustroju matki wykazuje przynajmniej jedną z oznak
życia ( bicie serca, oddychanie, tętnienie pępowiny, skurcze
mięśni zależnych od woli ) i waży co najmniej 1001 g albo nie
mniej niż 601 g i który po urodzeniu dając znaki życia przeżył
24 godziny. […] Martwym noworodkiem, zgodnie z tą instrukcją jest taki noworodek, którego zgon nastał przed całkowitym
wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki i którego waga
w chwili urodzenia wynosiła co najmniej 1001 g”.20
M. Tarnawski w swojej pracy pt. „Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego kodeksu karnego”, odnośnie dzieciobójstwa pisze, iż płód 7-miesięczny jest „zdolny do samodzielnego życia poza ustrojem kobiety”. W związku z tym
stanowiskiem autor zadaje pytanie: czy i ewentualnie jak odpowiadać karnie będzie kobieta ciężarna za spędzenie płodu
powyżej 7-miesięcznego”.
Tarnawski przedstawia trzy stanowiska dotyczące tzw. porodów martwych dzieci. Jedni uważali, że zabójstwem jest
spowodowanie porodu martwego dziecka. Do przedstawicieli
tego poglądu zaliczyć należy J. Makarewicza21, który przyjmoJ. A. Bartoszewski, J. Halaunbrenner-Lisowska, Dzieciobójstwo –
aspekty prawne, medyczne i społeczne, Warszawa 1974, s. 10.
20
Tamże, s. 10-11.
21
M. Tarnawski, Dzieciobójstwo. Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu
polskiego prawa karnego, Poznań 1981, s. 124.
19
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wał, że jeżeli ofiarą np. perforacji byłoby dziecko donoszone
lub niedonoszone należałoby zastosować art. 225 d.k.k. Z kolei przedstawiciele drugiego poglądu uważali, że spowodowanie tzw. porodu martwego dziecka jest dzieciobójstwem
(art. 226 d.k.k.). Należał do nich S. Śliwiński.22 Trzeci pogląd
wyrażał się w przekonaniu, że kobieta powodująca poród martwego dziecka nie ponosi odpowiedzialności karnej, gdyż
przerwanie ciąży może nastąpić przez cały czas jej trwania
przez spowodowanie przedwczesnego porodu.23
Według kodeksu z 1932 r. unicestwienie płodu 7-miesięcznego było na pewno przerwaniem ciąży. Dlatego pogląd Makarewicza, że płód powyżej 7-miesięczny przestaje być płodem, a zaczyna być dzieckiem jest dowolnością.
Chcąc uznać pogląd Śliwińskiego za zasadny należy przyjąć, że płód staje się dzieckiem w chwili pojawienia się bólów
porodowych, a zabicie dziecka musiało nastąpić w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu.24
Granica pomiędzy płodem, a dzieckiem jest ostro określona
dla Heleny Wolińskiej, która stoi na stanowisku, iż zabić można człowieka, natomiast „dziecko, które ma się dopiero urodzić – jest płodem”, a ten może zostać spędzony. Autorka odwołuje się do stanowiska E. Chrościelewskiego, który jasno
określił wspomnianą wyżej granicę. Chrościelewski pisze, że
tak samo w przypadku dzieciobójstwa jak i przerwania ciąży
matka pozbywa się niechcianego dziecka, ale podstawowa
różnica polega na tym, że w przerwaniu ciąży zabicie następu-

22
23
24

Tamże, s. 124.
Tamże, s. 125.
Tamże, s. 125.
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je w łonie matki, a w dzieciobójstwie matka zabija dziecko
przy porodzie.25
Odnośnie tej kwestii K. Daszkiewicz uważa, iż zabicie
dziecka w łonie kobiety, które osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza jej organizmem kwalifikowane jako zamach na płód i utożsamiane z przerywaniem ciąży, jest absurdalne.26
Określenie przez prawników, kiedy płód staje się dzieckiem
ma znaczenie przy dokonaniu kwalifikacji prawnej czynu. Stanowiska różnych autorów opierają się na założeniach przez
jednych podzielanych przez innych odrzucanych. Ważne są
konsekwencje z tych założeń wyciągane. W zależności jakie
konsekwencje zostaną wyprowadzone, to są wynikiem przyjmowanych założeń. W sytuacji, gdy przyjmiemy, że człowiekiem jest dziecko wydalone, to istota w ciele kobiety nie jest
jeszcze przedmiotem zabójstwa, ale według reprezentanta takiego poglądu jest traktowana jako przedmiot przerwania ciąży. Jeśli doktryna katolicka przyjmie odmienne stanowisko
np., uzna za człowieka istotę od chwili poczęcia wtedy zamach
na tę istotę może utożsamiać z zabójstwem.
Prawo karne nie może przy określaniu różnic pomiędzy
„płodem”, a „człowiekiem” opierać się na założeniach ponadnaturalnych. Przyjmowane rozwiązania są uzależnione od
„kryterium odgraniczającego” oraz od uzasadnień zgodnych
z uznawanymi założeniami.27

H. Wolińska, Jeszcze na temat dzieciobójstwa, Państwo i Prawo
Nr 12, 1967, s. 1025.
26
K. Daszkiewicz, O dzieciobójstwie, Palestra, Warszawa 1998, s. 34.
27
M. Tarnawski, Dzieciobójstwo. Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu
polskiego prawa karnego, Poznań 1981, s. 133-135.
25
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W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie dzieciobójstwa
istotne jest przeprowadzenie oględzin i sekcji zwłok dziecka,
aby ustalić czy:
„czy sekcjonowane dziecko jest noworodkiem?
czy noworodek był zdolny do samodzielnego życia?
czy noworodek urodził się żywy?
jak długo żył po urodzeniu?
jaka była przyczyna jego zgonu?”
Biegły po ustaleniu odpowiedzi na powyższe pytania często
musi dostarczyć dodatkowych informacji. Odnoszą się one do
czynności pielęgnacyjnych „(odcięcie i podwiązanie pępowiny, umycie noworodka, odśluzowanie dróg oddechowych i zabezpieczenie przed zimnem) oraz pochodzenia stwierdzonych
obrażeń”. Podczas sekcji bierze się pod rozwagę tzw. poród
uliczny.28
Karalność dzieciobójstwa
Zgodnie z twierdzeniem J. Utrat – Mileckiego kara jest jednym ze sposobów radzenia sobie z próbami negowania obowiązujących wzorów i utrzymania de facto istniejącego wzoru
kulturowego.29
Można uznać, iż przestępstwo z art. 149 k.k. jest typem
uprzywilejowanym w stosunku do przestępstwa z art. 148 § 1
k.k.30
A. Jakliński, J. S. Kobiela, Dzieciobójstwo, Medycyna Sądowa, Warszawa 1972, s. 219-220.
29
J. Utrat-Milecki, Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2009, s. 131.
30
M. Tarnawski, Dzieciobójstwo, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu
polskiego prawa karnego, Poznań 1981, Wydawnictwo Naukowe UAM,
s. 10.
28
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Występek w przepisie artykułu 149 k.k. jest zagrożony karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.31
W sytuacji, gdy wobec dzieciobójczyni będzie podjęta decyzja o nadzwyczajnym złagodzeniu kary (np. dlatego, że jest
osobą młodocianą, ma ograniczoną poczytalność, jedynie pomaga w zabójstwie swojego nowonarodzonego dziecka lub
z innego powodu). Wówczas sąd wymierzy jej grzywnę, albo
karę ograniczenia wolności na podstawie art. 60 § 6 pkt. 3.
Kodeks karny z 1969 r. umożliwiał w tej sytuacji wymierzenie
kary pozbawienia wolności do 6 miesięcy na podstawie art. 57
§ 3 pkt. 3, z której obecnie zrezygnowano.
Sąd, który nie stosuje wobec dzieciobójczyni nadzwyczajnego złagodzenia kary może również wymierzyć grzywnę albo
karę ograniczenia wolności, którą przewiduje art. 58 § 3 k.k.
Artykuł ten dotyczy nie tylko dzieciobójstwa, lecz każdego
przestępstwa, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności
nie przekraczającą 5 lat zwłaszcza, gdy orzeka równocześnie
środek karny.32
Nie stosuje się kary z art. 58 § 3 k.k. wobec „sprawcy występku umyślnego, który był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 6 miesięcy bez warunkowego zawieszenia jej wykonania”.33
Na podstawie art. 69 § 1 k.k „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie
przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny
orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla
A. Wąsek, Kodeks karny, część szczególna, Tom I, Komentarz pod
redakcją A. Wąska, Warszawa 2004, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 244.
32
K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział XIX Kodeksu karnego, Komentarz, Warszawa 2000, Wydawnictwo
C.H.Beck, s. 223.
33
Tamże, s. 223.
31
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osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.34
Art. 58 § 1 k.k. mówi: „jeżeli ustawa przewiduje możliwość
wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy
inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary”.35
M. Tarnawski stwierdza, iż opierając się na badaniach praktyki sądowej można powiedzieć, że sądy wymierzają sprawczyniom dzieciobójstwa kary bardzo łagodne, często z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Zauważa również, że
taka praktyka nie zasługuje na aprobatę, gdyż osłabia ona
ochronę najcenniejszego dobra indywidualnego, jakim jest życie człowieka.36
Zdarzają się również przypadki dokonania przez dzieciobójczynię kolejnego dzieciobójstwa i choć należą one do rzadkości nie można ich pominąć w rozważaniach dotyczących
tego zagadnienia.
Jeśli matka następne dzieciobójstwo popełni w ciągu 5 lat
po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności
za poprzednie, wtedy sąd ma możliwość wymierzenia jej kary
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy na
podstawie art. 64 § 1 k.k. W związku z tym nie dotyczy to
dzieciobójczyń, które za poprzednio popełnione dzieciobójstwo nie były skazane na karę pozbawienia wolności, wymierzoną im niższą karę niż 6 miesięcy pozbawienia wolności
albo zastosowano wobec nich karę pozbawienia wolności z jej
Kodeks karny, wydawnictwo Od. Nowa, stan prawny 10 kwietnia
2012, wydanie I, s. 40.
35
Tamże, s. 35.
36
M. Tarnawski, Dzieciobójstwo, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu
polskiego prawa karnego, Poznań 1981, Wydawnictwo Naukowe UAM,
s. 166.
34
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warunkowym zawieszeniem, a w rezultacie kara ta w ogóle
nie była odbywana.
Działania recydywy wielokrotnej, które pociągają za sobą
obligatoryjne wymierzenie kary pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, z reguły nie mają
miejsca w dzieciobójstwie. Jednak gdyby doszło do takiej sytuacji, to należało by szczególnie wnikliwie zbadać czy rzeczywiście czyn ten jest dzieciobójstwem, czy zabójstwem,
które przewiduje art. 148 § 1, § 2 albo § 3 k.k.37
Niektórzy prawnicy rozważali czy kara za to przestępstwo
należycie wywiązuje się ze swojej funkcji, jaką jest ochrona
życia dziecka. Wskazywali, iż granica dolna i górna owej kary
winna być podniesiona, gdyż obecna kara wpływa na praktykę
sądową, która niejednokrotnie zbyt łagodnie traktuje sprawczynie dzieciobójstwa, bowiem w Polsce każdego roku odnotowuje się od kilku do kilkunastu takich przypadków co pokazują policyjne statystyki.38
Rok
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Art. 149 – dzieciobójstwo
22
24
26
28
33
34
42
41

K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział XIX Kodeksu karnego, Komentarz, Warszawa 2000, Wydawnictwo
C.H.Beck, s. 227-228.
38
Pod adresem: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko
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2004
2003
2002
2001
2000
1999

61
41
46
46
59
54

Z plagą dzieciobójstwa mieliśmy do czynienia w okresie
międzywojennym. W 1926 r. dokonano ich 1045.39
Głos w sprawie licznych zabójstw dzieci zabrał europoseł
Jacek Kurski ( Solidarna Polska ). W rozmowie z Onetem powiedział, że zabójstwa dzieci są jedną z niewielu informacji,
które wyprowadzają go z równowagi. „ Absolutnie należałoby
przywrócić karę śmierci za kilka rodzajów przestępstw, jak
terroryzm, płatne zabójstwa na zlecenie i właśnie zbrodnie na
dzieciach. Jest to jedyna sprawiedliwa kara za mordowanie
bezbronnych i niewinnych ludzi” – powiedział Jacek Kurski.40
Odpowiedzialność karna osób współdziałających
w popełnieniu dzieciobójstwa
Nie mniej ważną kwestią dotyczącą dzieciobójstwa jest odpowiedzialność karna osób współdziałających w popełnieniu
tego przestępstwa. Zagadnienie to w sposób wyraźny prezentuje m. Tarnawski pisząc, że po pierwsze należy przyjąć, że
współsprawcą jest osoba realizująca znamiona czynu w porozumieniu z inną osobą. Po drugie wyjaśnia, że osoba, która nie
posiada „właściwości ściśle osobistej”, a więc nie jest matką
39
40

Pod adresem: http://www.rp.pl/artykul/1001897.html?print=tak&p=0
Pod adresem: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzieciobojcy/dwmxb
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w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za czyn z art. 149 k.k.
Zatem ten, kto bierze współudział w zabiciu dziecka przez
matkę w sytuacji jaką określa art. 149 k.k. będzie odpowiadał
karnie na podstawie art. 148 § 1 k.k. ewentualnie 148 § 2 k.k.,
ale nie na podstawie art. 149 k.k.41
K. Daszkiewicz odnośnie omawianego tu zagadnienia przytacza wypowiedź J. Makarewicza, który stał na stanowisku, że
„skoro dzieciobójstwo jest uprzywilejowaną postacią zabójstwa matki”, to wyłącznie ona, a więc nikt inny nie może korzystać z przepisu, który przewiduje łagodniejszą odpowiedzialność karną „Inni współdziałają w zabójstwie, a nie
w dzieciobójstwie”.42
Z wyżej przeprowadzonych rozważań wynika, iż kwestia
odpowiedzialności współsprawców dzieciobójstwa nie budzi
żadnych wątpliwości, a prawnicy wypowiadają się w niej jednoznacznie tłumacząc, że skoro podmiotem przestępstwa
może być tylko matka, to tylko ona może odpowiadać karnie
za przestępstwo uprzywilejowane.
SUMMARY
Article describing the problems of infanticide. The author
cites the opinions of eminent lawyers and the Code of Criminal talking about the crime of murder of the child.
M. Tarnawski, Dzieciobójstwo, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu
polskiego prawa karnego, Poznań 1981, Wydawnictwo Naukowe UAM,
s. 109.
42
K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział
XIX Kodeksu karnego, Komentarz, Warszawa 2000, Wydawnictwo
C.H. Beck, s. 228.
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Turystyka i świat przyrody
w nauczaniu Jana Pawła II
Tourism and the natural world in the teachings
of John Paul II
Księga Mądrości poucza nas słowami: „Bo z wielkości
i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę” (Mdr 13,5). Do tych słów nawiązuje również św. Paweł:
„Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty
– wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla
umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1,20). Prawdę tę dostrzega również stara tradycja chasydzka, stwierdzając dobitnie: „Gdziekolwiek idę, Ty! Gdziekolwiek przystaję, Ty […], gdziekolwiek się zwracam, gdziekolwiek spoglądam, znowu Ty,
zawsze Ty”1. Tę obecność Boga w stworzeniu dostrzega trady-

* Ks.mgr Dominik Kaczmarek SAC – od 2010 r. kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża Pallotyni). Student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1
M. Buber, Opowieści Chasydów, cyt. za: Jan Paweł II, Trzeba
zapobiec katastrofie ekologicznej. Audiencja generalna, 17 stycznia,
OsRomPol 22 (2001) nr 4, s. 44.
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cja żydowska i chrześcijańska, co potwierdza z całym przekonaniem Jan Paweł II2.
Pochylając się nad zagadnieniem turystyki w nauczaniu
Jana Pawła II, nie można pominąć świata przyrody, świata
stworzonego przez Boga i podarowanego człowiekowi. Z tego
daru człowiek korzysta od początku swego istnienia: „Wtedy
to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi” (Rdz 2,7), aż po
kres życia ziemskiego, kiedy zostaje złożony do grobu i wraca
do wnętrza ziemi: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”
[…], jak słyszymy podczas Liturgii Środy Popielcowej i pogrzebu. Również turystyka korzysta ze świata przyrody i my
w poniższym artykule poruszymy zagadnienie świata przyrody, podarowanego nam przez Boga. Ten świat przyrody jest
nieodzownym elementem turystyki, którego w żaden sposób
nie można pominąć. Bardzo wiele wypraw jest organizowanych do miejsc, gdzie człowiek może obcować tylko z światem natury, przyrody, bez żadnego zwiedzania innych obiektów, czynionych ręką ludzką. Tak duże zapotrzebowanie na
piękno stworzenia i zainteresowanie światem środowiska naturalnego, świadczy nie tylko o ukojeniu się jego pięknem,
lecz także o potrzebie zachowania go dla przyszłych pokoleń,
co wyraża się w ochronie natury. Dostrzegając świat jako dar
Boga dla człowieka i potrzebę chronienia tego daru, powinniśmy jeszcze uczyć się wyrażania wdzięczności za otrzymany
dar.

Por. Jan Paweł II, Trzeba zapobiec katastrofie ekologicznej. Audiencja generalna, 17 stycznia, OsRomPol 22 (2001) nr 4, s. 44.
2
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Odkrywanie świata stworzonego jako daru Boga
dla człowieka
Jan Paweł II, przybywając do doliny Aosty z wizytą duszpasterską, związaną z dwusetną rocznicą zdobycia szczytu
Mont Blank, będąc pośród przepięknych gór, wygłosił apel do
mieszkańców Europy. Mówił tak: „Zebraliśmy się tutaj, by
uczcić to historyczne wydarzenie, będące godnym podziwu
potwierdzeniem podstawowego obowiązku panowania nad
ziemią, który Bóg powierzył człowiekowi na początku dziejów i którego wierny zapis znajdujemy już na pierwszych stronicach Biblii”3.
Biblia przekazuje prawdę świata stworzonego przez Boga,
jako Jego daru dla człowieka. Bóg, stwarzając świat, postanowił podarować go człowiekowi, aby czynił go sobie poddanym. Bóg, wypowiadając słowa: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28), daje człowiekowi władzę nad swoim dziełem
stwórczym. W kolejnych rozdziałach Księga Rodzaju potwierdza wcześniej cytowane słowa: „Wszystko, co się porusza na
ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla
was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko”
(Rdz 9,2-3). W Księdze Mądrości również mamy tekst mówiący o panowaniu człowieka nad światem, danym mu przez
Boga: „I w Mądrości swojej ukształtowałeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał
Jan Paweł II, Apel do mieszkańców Europy, Aosta 7 września, OsRomPol 7 (1986) nr 9, s. 12.
3
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światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy
sprawował” (Mdr 9,2-3). Wszystko to, co Bóg stworzył ma
służyć człowiekowi i być mu poddane4.
Nowy Testament na stworzenie patrzy przez pryzmat Chrystusa. Odnajdujemy w nim wiele tekstów, gdzie Chrystus jest
uważany za centralny punkt stworzenia. Mówi o tym prolog
Ewangelii św. Jana: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało” (J 1,3). W Liście św.
Pawła do Kolosan, Chrystus jest celem całego stworzenia: „Bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to,
co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, […]. Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,16-17).
W Apokalipsie zaś czytamy: „Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22,13). Jezus Chrystus,
przychodząc na świat w ludzkiej naturze, wyznaczył człowiekowi, a także całemu światu, całemu stworzeniu nowy cel,
ukierunkowany na Niego samego, On sam stał się centralnym
punktem, wokół którego skupia się historia stworzenia5.
Sobór Watykański II w swym nauczaniu odwołuje się do
autorów biblijnych i potwierdza treści zapisane w Księdze Pisma Świętego: „Człowiek bowiem, stworzony na obraz Boga,
otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w sprawiedliwości
i świętości, podporządkowując sobie ziemię, ze wszystkim co
na niej jest”6. W innym miejscu tej samej Konstytucji czytamy: „Bóg przeznaczył ziemię ze wszystkim, co ona zawiera,
na użytek wszystkich ludzi i narodów, tak by dobra stworzone
Por. S. Wypych, Księgi Historyczne – Księga Rodzaju, w: L. Stachowiak (Red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990, s. 94.
5
Por. J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka – problem teologiczno-moralny, Katowice1983, s. 101.
6
KDK, nr 34.
4
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dochodziły do wszystkich w słusznej mierze – w duchu sprawiedliwości, której towarzyszy miłość”7. W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym ojcowie soborowi mówią, że
Bóg w tym wszystkim co stworzył, co podarował człowiekowi, co zachowuje do dnia dzisiejszego, przez to wszystko, co
widzimy w całym świecie przyrody, daje ludziom trwałe świadectwo o sobie8.
Wszystko to, co stanowi elementy przyrody, środowiska
naturalnego, jest darem Boga dla człowieka. Dziś wszystko to,
co było na początku stworzone przez Boga stanowi obiekt szeroko rozumianej turystyki. Często podróżujemy do miejsc bardzo „dziewiczych”, nienaruszonych czy zanieczyszczonych
przez działalność człowieka. Przykładem może być katalog reklamowy jednego z biur podróży, przyciągający swoich klientów tytułem: Przyroda w najczystszej postaci, z przepięknymi
zdjęciami gór, jezior, lasów, rzek, zwierząt i tego wszystkiego,
co Pan Bóg stworzył9.
Zdanie to potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego,
który tak mówi nam o stworzeniu: „Wierzymy, że Bóg stworzył świat według swojej mądrości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku.
Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać
stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swej mądrości
i dobroci”10. W innym miejscu Katechizmu znajdujemy stwierdzenie, że świat stworzony w wiecznym Słowie i przez wieczne Słowo, jest przeznaczony i ofiarowany człowiekowi, który
jest obrazem Boga, wezwanym do osobowej relacji z Bogiem11.
KDK, nr 69.
Por. KO, nr 3.
9
Friuli Venezia Giulia, Katalog reklamowy biura turystycznego, b. r. m. w.
10
KKK, nr 295.
11
Por. KKK, nr 299.
7
8
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Analizując teksty biblijne, Wendelin Knoch stwierdza, że
tylko wtedy „gdy człowiek spełnia swe dzieło, zgodnie z porządkiem ustanowionym przez Boga i gdy obejmuje w posiadanie stworzenie rozumiane jako dar Boży, nie zmieniając
jego charakteru daru, lecz pozwalając na to, by było ono darem Bożym, wówczas pozostaje ono dobrym stworzeniem Bożym”12. Do podobnego wniosku dochodzi ksiądz Marian Rusecki w dziele Traktat o Religii, w którym pisze, że świat jest
darem Boga dla człowieka: „W religijnych przekonaniach ludzi wierzących Bóg stworzył świat z myślą o człowieku jako
bycie najwyższym w porządku bytowania doczesnego, który
przewyższa świat materialny, biologiczny i zwierzęcy pod
względem jakościowym. Człowiek został powołany do istnienia dzięki szczególnej interwencji Boga, dzięki odrębnemu aktowi stwórczemu Boga, toteż może on odbierać świat jako dar
Boga, dla niego zwłaszcza przeznaczony”13.
W historii Kościoła znajdujemy wielu świętych, którzy
uczą współczesnych ludzi jak traktować piękny świat stworzony, przekazany przecież człowiekowi w dzierżawę, aby dawał
świadectwo o wielkości Jego Stwórcy14. W średniowieczu
wielkim czcicielem świata stworzonego, rozumianego jako
wielki dar od Boga, jest Święty Franciszek z Asyżu, którego
Jan Paweł II szczególnie wyróżnił, zwłaszcza odwiedzając
Asyż. Nadzwyczajny stosunek Franciszka do Bożego stworzenia zauważyło Międzynarodowe Stowarzyszenie Planing
environmental and ecologycal Jnstitute for quality life, które
dnia 1 września 1977 roku wystosowało list do Stolicy Apo12

s. 6.

W. Knoch, Świat – dobre stworzenie Boga?, ComP 12 (1992) nr 6,

M. Rusecki, Traktat o religii, Warszawa 2007, s. 73.
Por. J. Brusiło, Jak mówić o ekologii?, „Biblioteka kaznodziejska”
152 (2008) nr 6, s. 38-39.
13
14
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stolskiej z prośbą, aby Kościół ogłosił świętego Franciszka
z Asyżu „Patronem studiów oraz naukowców, zajmujących się
ekologią i etologią”15. Stowarzyszenie, motywując swoją prośbę, powoływało się na wypowiedzi papieża Pawła VI, który
św. Franciszka stawiał jako wzór i przykład postawy, jaką
człowiek powinien przyjmować względem przyrody16.
Na ten apel odpowiedział niemalże natychmiast, bo już
w drugim roku swojego pontyfikatu Papież z Polski, Jan Paweł II. W liście ogłaszającym Świętego Franciszka patronem
ekologów pisze: „Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i sławnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru, udzielonego przez
Boga rodzajowi ludzkiemu”17.
W czasach nam współczesnych człowiekiem o takim stosunku do przyrody jak biedaczyna z Asyżu był najpierw uczeń,
student, kleryk, kapłan, biskup, kardynał Karol Wojtyła, a potem papież Jan Paweł II. Ks. Maciej Ostrowski pisze: „Karol
Wojtyła od młodych lat był miłośnikiem przyrody, lubił wędrówki górskie i kajakowe, sam jeździł na nartach. Kochał
przyrodę, spotykał się z nią i podziwiał jej piękno. Ta pasja pozostała w nim do ostatnich dni”18.
List Międzynarodowego Stowarzyszenia Planing environmental and
ecologycal Institute for quality life, Rzym 1 września 1977, w: Z. Świerczek, Ekologia – Kościół i Św. Franciszek, Kraków 1990, s. 172-176.
16
Por. tamże, s. 173.
17
Jan Paweł II, List Apostolski ogłaszający św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów, Watykan 29 listopada 1979, w: S. B. Tomczak, T. Otto
(Red.), Studia Franciszkańskie (1984) nr 1, Poznań 1984, s. 12.
18
M. Ostrowski, Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana
Pawła II, w: M. Ostrowski, J. Sołjan (Red.), Przyroda, geografia, turystyka
w nauczaniu Jana Pawła II, XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków
2007, s. 21.
15
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W chwilach intymnych zwierzeń, Papież wyjawił źródła
swojego upodobania do gór i przyrody19. Po spotkaniu z ludźmi morza powiedział o sobie, że z rodu jest człowiekiem
z gór20. Dalej dowiadujemy się, że „od wczesnej młodości, pod
opieką ojca, poznawał przyjemność wysiłku fizycznego i uczucia zmęczenia w wędrowaniu. Doświadczył też radości i zachwytu, będących udziałem tych, którzy wysiłek wieńczą wejściem na szczyt góry, niezależnie od jej wysokości”21.
O pasji Jana Pawła II do gór i przyrody podobnie mówi
Zbigniew Talewski: „Ze wspomnień kolegów Ojca Świętego,
a także z wypowiedzi samego Jana Pawła II wiemy, że na turystyczne szlaki prowadzili go ojciec, a także starszy brat, i na
pewno szkoła. Z ojcem odkrywał – często pielgrzymując
wspólnie do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej – możliwość
łączenia turystyki z przeżyciami religijnymi. Z nim chodził
także w Beskidy i Tatry. On to pokazywał mu przyrodę, uwrażliwiał na jej piękno, nauczył rozpoznawać i nazywać ptaki,
drzewa i kwiaty. Dlatego Karol stał się pierwszym polskim
księdzem – obieżyświatem i włóczykijem, pionierem duszpasterstwa turystycznego”22.
O działalności w duszpasterstwie akademickim, o wyprawach turystycznych, wędrówkach po górach, spływach kajaPor. Z. J. Ryn, J. Zdebski, Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne, w: W. A. Wójciak (Red.), Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 13 października 2005,
Kraków 2007, s. 9.
20
Por. tamże, s. 9.
21
Tamże, s. 9.
22
Z. Talewski, Słupia – ślad w życiu Karola Wojtyły, http://www.najigoche.kaszuby.pl/artykul/artykul=285,slupia-slad-w-zyciu-karola-wojtyly/,
z dnia 17 stycznia 2009.
19

52

Turystyka i świat przyrody w nauczaniu Jana Pawa II

kowych, wspólnym obcowaniu z przyrodą z lat kapłaństwa,
profesora KUL, biskupa i kardynała Karola Wojtyły dowiadujemy się z interesującego opracowania pod tytułem Zapis Drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola
Wojtyły. Pozycja jest wzbogacona licznymi zdjęciami ludzi
z nim związanych, z tak zwanego „środowiska”. Są to wspomnienia wielu osób, znających Karola Wojtyłę z tamtych lat
i dających o nim świadectwo23.
Spoglądając na osobę Karola Wojtyły, dostrzegamy w jego
życiu ogromny szacunek do przyrody, zachwyt nad stworzeniem, radość wynikającą z zdobywania szczytów górskich
i wypraw turystycznych. Tym, czym „nasiąknł” podczas pełnienia swojej posługi kapłańskiej i biskupiej w Kościele partykularnym, po 16 października 1978 roku, przeniósł do Rzymu
i poprzez swoje nauczanie na cały Kościół powszechny. Papież, w białej sutannie, na tle szlaków górskich, wpatrujący się
w urocze widoki, został szybko zauważony przez dziennikarzy
i fotoreporterów24.
Podczas spotkań Papieża z przyrodą, z majestatem gór,
uważny obserwator, wpatrujący się w twarz Jana Pawła II, dostrzegał w niej jakby coś więcej niż tylko spojrzenie. Ten wyraz twarzy wskazywał na głęboką zadumę, podziw i radość25.
Trafnie stwierdza się, że „żywy kontakt z naturą poniekąd prowokował Jana Pawła II do wypowiadania zdań uniwersalnych,
dotyczących religii i formacji człowieka, a zatem zdań o teologicznej i filozoficznej wadze”26.
Por. A. Świerczek (Red.), Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym
duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Kraków 2005.
24
Por. M. Ostrowski, Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana
Pawła II, dz. cyt. s. 22.
25
Por. tamże, s. 22.
26
Tamże, s. 22.
23
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Jan Paweł II, słusznie nazywany wielbicielem przyrody27,
już w pierwszej, programowej encyklice swojego pontyfikatu
porusza temat ziemi, przyrody, całego stworzenia jako daru od
Boga. W Redemptor hominis pisze, że Bóg w swoim pierwszym orędziu, jakie skierował do człowieka, oddał mu ziemię,
aby czynił ją sobie poddaną28. Tak jak wcześniej, tak i po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan Paweł II wskazuje na rozumienie świata jako daru od Pana Boga. Podczas swojego długiego,
bo prawie 27 letniego pontyfikatu, w wielu miejscach podczas
odpoczynku, spotkań z wiernymi, czy w licznych dokumentach przekazywał tę prawdę.
Odpoczywając w Lorenzago di Cadore, przepięknym
ośrodku górskim mówił: „Jest to dar Boży, że możemy także
w tym roku spotkać się w tak malowniczej scenerii i w tym
przyjaznym, gościnnym otoczeniu, pełnym radości i pokoju
(…). Współczesny człowiek, gdy ulega fascynacji fałszywymi
mitami, traci z oczu bogactwo i potencjał życia, ukryty w stworzeniu – tym przedziwnym darze Bożej opatrzności, przeznaczonym dla wszystkich ludzi”29.
W Liście do młodych, których tak bardzo ukochał, Jan Paweł II pisał: „Przyroda jest dana człowiekowi również jako
przedmiot podziwu i kontemplacji, jako wielkie zwierciadło
świata. Objawia się w nim Przymierze Stwórcy ze swoim
stworzeniem, którego centrum od początku znajduje się

Por. D. Żukowska, Wielbiciel przyrody, w: K. Flader, W. Kawecki
(Red.), Jan Paweł II – człowiek kultury, Kraków 2008, s. 279-291.
28
Por. RH, nr 16.
29
Jan Paweł II, Stworzenie ukazuje wielkość Boga i człowieka. Modlitwa niedzielna z papieżem, Lorenzago di Cadore 14 lipca 1996, OsRomPol
17 (1996) nr 9, s. 52.
27
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w człowieku, stworzonym wprost na obraz swego Stwórcy”30.
Papież, potwierdzając ważność środowiska przyrodniczego
w kształtowaniu młodych osób, życzy młodym, aby ich wzrastanie w latach i w mądrości dokonywało się przez obcowanie
z przyrodą: „Miejcie na to czas! Nie żałujcie go! Podejmujcie
również trud i wysiłek, jaki to obcowanie niesie czasem z sobą,
zwłaszcza gdy pragniemy docierać do rejonów szczególnie
eksponowanych. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem
element zdrowego odpoczynku, który jest Wam potrzebny, na
równi ze studiami i z pracą”31.
Należy zaznaczyć, że w całym dziele stworzenia świata
przyrody, człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce, bo został
stworzony na obraz Boga. Świadczy o tym między innymi
„wzrost jego świadomości, dotyczącej także świata, w którym
żyje, i środowiska, w którym się rozwija, także środowiska naturalnego, będącego wspaniałym dziełem Bożym i Jego darem”32.
Dobry Bóg, chcąc pozostawić nam Siebie na ziemi, ofiarując Siebie jako pożywienie na drogę do wieczności, również
wykorzystał składniki przyrody: chleb i wino, które są wyhodowane przez człowieka, aby potem podczas Ofiary Mszy
Świętej, mocą słów samego Chrystusa i przywołania, tzn. epiklezy Ducha Świętego, przemienić je w Jego Święte Ciało
i Krew33.
Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Watykan 31 marca 1985, OsRomPol 6
(1985) nr 1, s. 9.
31
Tamże, s. 9.
32
R. E. Rogowski, Skrzydła wiatru Go niosły – Teologiczne podstawy
ekologii, ŻK 70 (2008) nr 2, s. 13.
33
Por. KDK, nr 38.
30
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Odpowiedzialność człowieka za podarowany mu świat
Nawiązując do błogosławionego Jana Pawła II, jeden z polskich teologów wprost stwierdza: „Otrzymany od Boga dar
czyni człowieka odpowiedzialnym za utrzymanie środowiska
naturalnego w takim stanie, aby mogło ono służyć wyznaczonym mu nadrzędnym zadaniom. Podstawowym przejawem
zrozumienia tej zasady będzie podkreślona przez Jana Pawła II
powinność człowieka, aby <mądrze i z miłością> sprawował
swe rządy nad przyrodą i jej dobrami”34.
Wobec wielu nadużyć degradacji środowiska naturalnego
„należy dążyć do odczytania odpowiedzialności za świat
w aspekcie przesłania biblijnego, które uczy, iż człowiek
i świat całkowicie zależą od Boga Stwórcy. Biblijne przekazy
o stworzeniu pozwalają uświadomić sobie, iż świat i człowiek
zostali stworzeni z miłości (ex caritate) Boga, który jest obecny w swoich stworzeniach, jednocześnie je przewyższając”35.
Interpretując Pismo Święte, a szczególnie tekst: „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” (Rdz 1,26), Katechizm Kościoła
Katolickiego, a za nim i inni teologowie uważają, że z tego podobieństwa człowieka do Boga, wynika odpowiedzialność rodzaju ludzkiego za przyrodę i stworzenie36.
T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, w: T. Ślipko, A. Zwoliński, Rozdroża ekologii, Kraków 1999, s. 49.
35
M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, w: E. Adamiak, A. Czaja,
J. Majewski (Red.), Dogmatyka t. 6, Warszawa 2007, s. 126.
36
Por. KKK, nr 373; M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, dz. cyt,
s. 127.
34
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W Nowym Testamencie czytamy, iż Jezus Chrystus „patrzy
na przyrodę w podobny sposób jak czyni to Stary Testament,
dostrzegając w niej dzieło Boga, jedynego Stworzyciela, Pana
życia i śmierci. Jezus znał psalmy sławiące stworzony przez
Boga porządek i modlił się ich słowami. […] Bliski stosunek
Jezusa do przyrody i dobrą znajomość jej praw można odczytać z licznych Jego porównań i przypowieści, w których rośliny i zwierzęta odgrywają ważną rolę”37. Tę relację Jezusa do
przyrody zauważamy w ewangelicznych przypowieściach:
O zasiewie (Mk 4,26-30), o ziarnie gorczycy (Mk 4,30-33).
Kiedy Jezus mówi o zaufaniu Bogu, każe przyjrzeć się ptakom, które nie sieją, ani nie zbierają plonów, a Ojciec Niebieski je karmi (Mt 6,26), zaś w innym miejscu o tym, aby obserwować lilie polne, które nie pracują ani nie przędą, a są przez
Boga ubrane piękniej niż Salomon (Mt 6,28-29). Ta relacja
Chrystusa z przyrodą powoduje, że „Chrystus Pan, prawdziwy
Bóg i prawdziwy człowiek, jawi się tu jako nowy Stwórca, solidarny ze swoim stworzeniem i jako taki jest doskonałym
wzorem ludzkiego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”38.
Teksty mówiące o ochronie środowiska naturalnego znajdujemy już u Ojców Kościoła. Tutaj jako przykład podamy
dwóch – bliskich Janowi Pawłowi II – wielkich Doktorów Kościoła. Na Wschodzie zatrzymamy się przy Bazylim Wielkim,
a na Zachodzie przy świętym Ambrożym. Bazyli Wielki, który
powołuje się na opis stworzenia świata, zawarty w „Księdze
W. Bołoz, Biblijne podstawy ekoteologii, w: J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński (Red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, s. 353; A. J. Najda, Ekologia
w przypowieściach Jezusa, w: J. M. Dołęga (Red. naczelny), Studia ecologiae et bioethicae, Warszawa 2007, t. 5, s. 355-366.
38
M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, dz. cyt. s. 130.
37
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Objawienia” (Rdz 1,1-2,3), wskazuje wyraźnie na to, że przede
wszystkim człowiek ponosi odpowiedzialność za przyrodę39.
Cała „przyroda została nam podporządkowana na mocy obrazu Boga, który w sobie nosimy – ten obraz jest królewski,
uprawniony do sprawowania władzy. Jednakże wskutek grzechu uległ on zamazaniu: nie jest już tak czysty i nieskazitelny
jak na początku, kiedy człowiek przebywał w raju. Dlatego też
nasze prawa do zwierzchnictwa nad naturą uległy poważnym
ograniczeniom”40.
Upadek człowieka sprawił, że po swojej śmierci będzie on
musiał zdać sprawę Bogu ze swojego stosunku do przyrody.
Myśląc o tym rozliczeniu, św. Bazyli woła: „Pomnij na siebie
samego, kim jesteś, czym zarządzasz, od kogo otrzymałeś,
dlaczego zostałeś wyróżniony spośród wielu. Jesteś sługą dobrego Boga, zarządcą wśród współniewolników. Nie sądź, że
wszystko zostało stworzone dla twojego brzucha. Tym, co
masz w rękach zarządzaj, jak cudzą własnością. Cieszyć cię to
będzie przez krótki czas, potem się rozpłynie i przepadnie, a ty
będziesz musiał zdać dokładny rachunek ze swej działalności”41. Św. Bazyli – już w IV wieku – nawoływał do rachunku
sumienia względem stworzenia.
Nawiązując do wielkiego Ojca i zakonodawcy Kościoła
Wschodniego, współcześni teologowie mówią o ekologicznym rachunku sumienia. W licznych dysertacjach możemy
znaleźć wiele różnych propozycji, rachunku sumienia, który
podpowiada nam, jakie mogliśmy popełnić wykroczenia
Por. tamże, s. 127-128.
Basilius Caesariensis, Homilia in illud: Destruam horrea mea 2,3 – 2,
8, PG 31, 264 – 265, cyt. za: E. Osiek, Odpowiedzialność człowieka za
przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego, VoxP 25 (2005) t. 48, s. 101.
41
Tamże, s. 101.
39
40
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względem przyrody i otaczającego nas świata42. Z tych wielu
możliwych, przytoczymy jeden, zaproponowany już w latach
osiemdziesiątych, przez dwóch polskich biskupów, Henryka
Muszyńskiego i Romana Andrzejewskiego. Proponowane teksty do przemyślenia zostały podzielone na pięć części.
W pierwszej pochylamy się nad relacją człowieka do ziemi,
w drugiej do wody i pożywienia, w trzeciej do powietrza,
w czwartej medytujemy nad relacją człowieka do ciszy, zaś
w ostatniej, piątej części, jest poruszone zagadnienie współczesnej urbanizacji43.
Teologom nie jest obca również tradycja Kościoła Zachodniego, bowiem święty Ambroży w kwestii odpowiedzialności
za stworzenie, przeniósł na grunt Kościoła Zachodniego wiele
z tego, co około dziesięć lat wcześniej czynił św. Bazyli Wielki w Kościele Wschodnim44. Uważany za jednego z prekurso-

Por. J. W. Czartoszewski, Ekologiczne rachunki sumienia, w:
J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski (Red.), Ochrona środowiska w filozofii
i teologii, Warszawa 1999, s. 243-251; E. Piotrowski (Red.), Nabożeństwa
pokutne część 1, Sandomierz 1997, na stronach 429 – 470 zamieszcza pięć
różnych propozycji ekologicznego rachunku sumienia dla dziecka, młodego chrześcijanina, dorosłego, czy współczesnego człowieka; Bracia Klerycy z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, na swojej stronie internetowej również zamieszczają ekologiczny rachunek sumienia, http://zb.
eco.pl/zb/22/niepokal.htm, z dnia 22.03.2009; Tygodnik Powszechny, cały
numer poświęcił tematowi Kościół i ekologia, również zamieszczając ekologiczny rachunek sumienia, „Tygodnik Powszechny”, 19 sierpnia (2008)
nr 34; L, Smoliński, W trosce o środowisko życia, „Apostoł Miłosierdzia
Bożego”, 2009 nr 1, s. 12.
43
Por. H. Muszyński Ekologiczny Rachunek Sumienia, „Gość niedzielny” 15 marca (1992) nr 11, s. 9.
44
Por. M. Przeczewski, Morze u świętego Ambrożego, VoxP 18 (1998)
t. 34-35, s. 180.
42
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rów myślenia ekologicznego45, już w IV wieku zauważył problem niszczenia ziemi. Swoje wypowiedzi formułował bardzo
mocno, potępiając wszelką interwencję, jaką człowiek czynił
względem przyrody ożywionej, jak i nieożywionej46. Św. Ambroży kategorycznie oświadczył, że „zniszczenie (conluvio)
natury jest przestępstwem i to przestępstwem większym nawet
od zniszczenia osoby ludzkiej”47.
Szukając dzisiaj korzeni dla wielu inicjatyw, zajmujących
się współcześnie ochroną przyrody, odnajdziemy je niewątpliwie w osobowości, – wspomnianego już św. Franciszka z Asyżu oraz życiu i działalności Jego duchowych synów. W konstytucjach franciszkańskich znalazł się wyraźny zapis, mający
na celu chronić przyrodę. Takie ujęcie przyrody wśród franciszkanów doprowadziło do ochrony całego świata stworzonego wraz ze wszystkimi zwierzętami48, co znajduje odzwierciedlenie po dzień dzisiejszy, w różnych publikacjach i na
stronach internetowych, gdzie bracia franciszkanie prowadzą
stronę o ekologii49.
Ostatni Sobór Powszechny, mówiąc o rzeczach stworzonych, poucza: „Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że
są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć
i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien uszanować”50. Człowiek, otrzymując rzeczy stworzone
Por. E. Osek, Wypowiedzi św. Ambrożego przeciwko dewastacji ziemi, VoxP 18 (1998) t. 34-35, s. 193.
46
Por. tamże, s. 188.
47
Tamże, s. 186.
48
Por. S. Riabinin, Święty Franciszek patron ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, „Roczniki Filozoficzne”, t. 31 (1983) z. 3, s. 145-146.
49
Strona Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, http://www.
refa.franciszkanie.pl/, z dnia 10 maja 2009.
50
KDK, nr 36.
45
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przez Boga, powinien je dostrzegać jako spływające z Bożej
dłoni, i dlatego powinien je szanować51. Uświadamiając sobie,
że to wszystko co nas otacza jest z Bożej ręki, powinno wzbudzać w człowieku poczucie do wzmożonej odpowiedzialności
za te dary.
Ważny dokument Kościoła Katolickiego, jakim jest Katechizm – wydany za pontyfikatu Jana Pawła II – w wielu miejscach mówi z jakiego powodu człowiek powinien szanować
świat stworzony przez Boga. My przytoczymy tyko niektóre
z nich: „Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł sześciu dni jest powiedziane:
A widział Bóg, że było dobre. Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek. Różne
stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają,
każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości
i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować
dobroć każdego stworzenia, by uniknąć nieuporządkowanego
wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska”52. Katechizm Kościoła Katolickiego, omawiając siódme przykazanie:
„nie kradnij” rozciąga je również na całe stworzenie. Wszystkie dobra, jakie Bóg stworzył: zwierzęta, rośliny i inne byty
nieożywione, domagają się religijnego szacunku i zachowania
dla przyszłych pokoleń53.
Nauczanie papieży w kwestii bezpośrednio związanej
z ochroną środowiska przyrodniczego zintensyfikowało się
w Kościele już od pontyfikatu Sługi Bożego, papieża Paw51
52
53

Por. KDK, nr 37.
KKK, nr 339.
Por. KKK, nr 2415.
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ła VI54. W nauczaniu wspomnianego Następcy Świętego Piotra, w interesującym nas zagadnieniu, szczególną uwagę należy zwrócić na List, jaki został skierowany do sekretarza
generalnego konferencji Narodów Zjednoczonych. W liście
tym czytamy, że w społeczeństwie pojawia się świadomość
o nierozłączności człowieka i jego środowiska, które stanowi
podstawowe uwarunkowanie życia i rozwoju osoby ludzkiej55.
Człowiek nie może się skupić tylko na technicznej ochronie
środowiska, ale powinna mu jeszcze towarzyszyć radykalna
zmiana myślenia. Jak w wielu innych dokumentach, tak i tu
przywołana jest postać świętego Franciszka z Asyżu, który
daje wspaniałe świadectwo wewnętrznej harmonii zjednoczenia z rytmem i prawami przyrody56.
W tym samym roku, na ankietę Konferencji Narodów Zjednoczonych dla ochrony środowiska naturalnego człowieka,
Stolica Apostolska daje swoją odpowiedź na temat ochrony tegoż środowiska w specjalnym dokumencie57. Ważnym stwierdzeniem przytoczonego dokumentu jest fakt, że od środowiska
naturalnego zależy życie i dobrobyt człowieka58. Dalej dokument odpowiada na pytanie, dlaczego człowiek ma chronić
swoje środowisko. W odpowiedzi czytamy: „człowiek musi
bronić swego środowiska przede wszystkim po to, aby zapew-

Por. W. Bołoz, Ekolog, w: K. Flader, W. Kawecki (Red.), Jan Paweł II – człowiek kultury, Kraków 2008, s. 293.
55
Por. Paweł VI, List do sekretarza generalnego konferencji Narodów
Zjednoczonych o ochronie środowiska człowieka, Watykan 1 czerwca 1972,
ChS 22 (1973) nr 2, s. 68.
56
Por. tamże, s. 69-70.
57
Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec ochrony środowiska naturalnego człowieka, ChS 22 (1973) nr 2, s. 71-84.
58
Por. tamże, s. 72.
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nić sobie rozwój osobisty i społeczny, zaspokoić swą potrzebę
pokoju, kontemplacji i miłości”59.
Jan Paweł II, kontynuując nauczanie swojego poprzednika
Pawła VI, w sposób znaczący rozwinął Katolicką refleksję
o ochronie środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia był
fakt, że w chwili rozpoczęcia swego pontyfikatu, w omawianym zagadnieniu, miał już osobiste doświadczenie. Wcześniej,
będąc ordynariuszem Archidiecezji Krakowskiej, zwołał
w 1972 roku Synod swojej Archidiecezji i przewodniczył jego
obradom. Synod ten, w dokumencie końcowym, jeden rozdział poświęcił zagadnieniu ochrony środowiska naturalnego60. Po omówieniu zagrożeń wpływających na niszczenie środowiska naturalnego, wspomniany dokument Synodu
Krakowskiego daje wskazania jak można zaradzić takiemu
stanowi rzeczy. Synod pragnie uświadomić wiernym, że kwestie ochrony środowiska są sprawami należącymi do istotnych
praw człowieka, i z tego względu omawiane zagadnienie powinno znaleźć się nie tylko w nauczaniu Kościoła, lecz także
w świadomości moralnej chrześcijan61. „Wszyscy ludzie wierzący powinni sprawę stosunku do ochrony środowiska włączyć do swego rachunku sumienia i uświadomić sobie, że
przez zaniedbania w tej dziedzinie mogą sprowadzić na bliźnich ogrom szkód i cierpień”62. Swojego poprzednika Pawła VI, Jan Paweł II wspominał również podczas pielgrzymki
na kontynent Afrykański, gdzie w siedzibie ONZ w Nairobi,
przemawiał do uczestników spotkania Ośrodka ONZ do spraw
Tamże, s. 74.
Por. T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, dz. cyt. s. 28.
61
Por. O ochronie środowiska, w: T. Pieronek (Red.), Duszpasterski
Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979. Przebieg prac synodalnych.
Dokumenty synodu, Kraków 1985, t. 1, s. 519-525.
62
Tamże, s. 523-524.
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Ochrony Środowiska. Mówił wtedy, że problemy ekologiczne
można rozwiązać w solidarnej współpracy międzynarodowej63. Ważnym stwierdzeniem było to, że „Kościół katolicki
rozważa kwestię troski o naturalne środowisko i jego ochrony
z punktu widzenia osoby ludzkiej”64.
W pierwszej encyklice Redemptor hominis, Papież między
innymi daje wyraz swojej troski o ekologiczne zdrowie świata65. Mówi w niej o zjawiskach stanowiących poważne zagrożenie ludzkiego środowiska. Pisze o miejscach gwałtownej industrializacji, o wciąż wybuchających i odnawiających się
konfliktach zbrojnych, o perspektywie samozniszczenia za pomocą broni atomowej, wodorowej, neutronowej i innych. Takim zagrożeniem jest również brak poszanowania dla życia
nie narodzonych66. Jan Paweł II przestrzega, że eksploatacja
Ziemi jest zagrożeniem dla naturalnego środowiska człowieka
oraz wyobcowuje i odrywa go od niej. Zauważa, że człowiek
często nie dostrzega innych znaczeń tego środowiska, jak tylko te, które służą i zaspokajają jego potrzeby. Przypomina, że
Stwórca chciał, aby człowiek był stróżem przyrody, a nie jej
bezwzględnym eksploratorem67.
W napisanej siedem lat później encyklice Sollicitudo rei socialis, zagadnienie ekologii zostało ujęte przez papieża w kontekście ówczesnej sytuacji społecznej, w wymiarze państwowym i międzynarodowym68. Rozważając nauczanie Jana
Por. Jan Paweł II, Współodpowiedzialność, solidarność, pokój. Przemówienie w ośrodku ONZ, Nairobi 18 sierpnia 1985, OsRomPol 6 (1985)
numer nadzwyczajny II (71), s. 12.
64
Tamże, s. 12.
65
Por. T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, dz. cyt. s. 28.
66
Por. RH, nr 8.
67
Por. RH, nr 15.
68
Por. T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, dz. cyt. s. 30.
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Pawła II o przyrodzie, należy się zatrzymać przy jednej z jego
ostatnich encyklik, jaką jest Evangelium Vitae. Papież pisał
w niej nie tylko o ochronie życia ludzkiego, ale i o ochronie
środowiska jego życia. Nawiązując do pierwszego rozdziału
Księgi Rodzaju stwierdził: „Człowiek został powołany, aby
uprawiać ogród ziemi i strzec go, jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności i jego życiu: odpowiedzialny nie tylko wobec
obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń”69.
W Piśmie Świętym, w księdze Koheleta czytamy: „Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy” (Koh 1,4). W encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II wołał podobnie jak Kohelet, zwracając uwagę, że
współczesna ludzkość powinna być świadoma swych zadań
i obowiązków, jakie w widzialnych dziełach Boga spoczywają
na niej wobec przyszłych pokoleń70. To wołanie skonkretyzowało się na ziemi Zamojskiej, podczas siódmej podróży apostolskiej Papieża do Polski: „Piękno tej ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń”71.
Mówiąc o krajobrazie polskiej ziemi, Jan Paweł II zauważył: „Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba,
zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków
brzmi szczególnie znajomo, po polsku. […] Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości i godności. […] Jeżeli dzisiaj
mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wielkich dzieł dokonał dla nas,
EV, nr 42.
Por. CA, nr 37.
71
Jan Paweł II, Piękno tej ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych
pokoleń. Homilia podczas Liturgii Słowa. VII podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski, Zamość 12 czerwca 1999, OsRomPol 20 (1999) nr 8, s. 70-72.
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a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobra
i piękna, jakim Stwórca obdarował ten świat. Istnieje bowiem
niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha,
może ulec zniszczeniu”72.
Piękno polskiej ziemi skłoniło Papieża Rodaka do wołania,
aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Dlatego Jan Paweł II
woła do, tych którym została powierzona odpowiedzialność za
ten kraj, podsuwając pomysły jak to czynić. Uczy o tworzeniu
programów ochrony środowiska, i czuwaniu, aby zostały
wprowadzane w życie. Podkreśla, że należy kształtować postawę dobra wspólnego, praw natury i życia. Każdy rząd powinien wspierać organizacje, które mają za cel ochronę przyrody.
Również w rodzinie i szkole nie powinno zabraknąć formacji
do szacunku dla życia i piękna przyrody. W tym wielkim dziele chronienia pięknego świata przyrody powinni uczestniczyć
wszyscy ludzie dobrej woli. W tym względzie należy weryfikować swoje życie73. W przywoływanej już encyklice Centesimus Annus Papież również wołał do rządzących: „Do obowiązków państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie
takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko
ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić za pomocą zwykłych mechanizmów rynkowych”74. Kiedy widzi sens troski
o środowisko, również potrafi za nie dziękować.
W Lorenzago di Cadore Jan Paweł II mówił: „Dziękuję
wszystkim, zwłaszcza władzom, za przyjęcie jak zwykle serdeczne, wyrażając zarazem żywe uznanie dla troski, z jaką
chronicie to wspaniałe górskie środowisko”75. O przyszłości
72
73
74
75

s. 52.

Tamże, s. 71.
Por. tamże, s. 72.
CA, nr 40.
Jan Paweł II, Stworzenie ukazuje wielkość Boga i człowieka, dz. cyt.
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Ojciec Święty poucza również w Orędziu na XXXII Światowy
Dzień Pokoju. Tak pisze: „Teraźniejszość i przyszłość świata
zależą od ochrony rzeczywistości stworzonej, ponieważ człowiek i przyroda nieustannie oddziałują na siebie nawzajem”76.
W podobnym duchu wypowiadają się biskupi Austriaccy mówiąc: „Ilekroć Bóg przekazywał swemu wybranemu ludowi
obietnice, ale i napomnienia, zawsze wiązał je ze wzmianką
o życiu przyszłych pokoleń. Nie chciał, by jego lud gubił się
w teraźniejszości, lecz by był świadom odpowiedzialności za
potomstwo. Dlatego gdy mówimy, że dobra tej ziemi są przeznaczone dla wszystkich ludzi, dotyczy to zgodnie z wolą
Bożą nie tylko ludzi współczesnych, lecz także przyszłych pokoleń”77.
W interesującym nas temacie ochrony środowiska na szczególną uwagę zasługuje orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju, które w całości jest poświęcone temu zagadnieniu i prezentuje stanowisko Kościoła w tej sprawie78.
Skoro kwestia ekologiczna została podjęta w orędziu na dzień
pokoju, to – według papieża – zagrożeniem dla światowego
pokoju jest nie tylko wyścig zbrojeń, ale i brak należytego szacunku dla przyrody79. Mimo że cały dokument jest poświęcony problemowi ekologicznemu, to my – z uwagi na potrzeby
Jan Paweł II, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999, Watykan 8 grudnia 1998, OsRomPol 20 (1999) nr 1, s. 7.
77
Społeczny List Pasterski biskupów Austriackich, Wiedeń 15 maja
1990, w: S. Fel, J. Kupny (Red.), Kościół wobec współczesnych problemów
życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów, Lublin 2002, s. 159.
78
Por. T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, dz. cyt. s. 35.
79
Por. Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą Pokój z całym stworzeniem. Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju, Watykan 8 grudnia 1989,
OsRomPol 10 (1989) nr 12 bis, s. 21.
76
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artykułu – zajmiemy się tylko ostatnią jego częścią, zatytułowaną Powszechna odpowiedzialność za ekologię. Papież pisze, że na polu ochrony środowiska „Kościoły oraz inne instytucje religijne, organizmy rządowe i nierządowe, a wręcz
wszystkie komponenty społeczeństwa mają do spełnienia ściśle określoną rolę. Jednakże pierwszą instytucją kształtującą
postawy pozostaje rodzina, w której dziecko uczy się szacunku dla bliźniego i miłości do przyrody”80. W swoim orędziu
Papież nie pomija również tych, którym brak sprecyzowanych
przekonań religijnych. Oni również powinni być świadomi
swojej odpowiedzialności za dobro świata81.
Według Jana Pawła II ochroną przyrody szczególnie powinni zainteresować się ci, którzy wierzą w Boga Stwórcę,
a wśród nich zwłaszcza chrześcijanie którzy „traktują swoją
odpowiedzialność za ład wewnątrz stworzenia i swoje obowiązki względem natury i Stwórcy jako element swojej wiary.
Stąd świadomość szerokich możliwości współdziałania na
polu ekumenicznym i międzywyznaniowym, jakie się przed
nimi otwierają”82.
Rzeczywiście ochrona środowiska naturalnego jest dobrym
tematem do podejmowania rozmów na płaszczyźnie ekumenicznej. Przykład tego dał Jan Paweł II, i Patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I. Podczas podpisywania wspomnianej deklaracji o obowiązku szanowania świata stworzonego Ojciec
Święty mówił: „Nasze spotkanie – choć odbywa się na odległość – pozwala nam wyrazić wspólną wolę ochrony stworzenia, wspierania wszelkich inicjatyw służących upiększaniu,
uzdrawianiu i ochronie ziemi, którą dał nam Bóg, abyśmy jej
80
81
82

Tamże, s. 22.
Por. tamże, s. 22.
Tamże, s. 22.
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strzegli mądrze i z miłością”83. Autorzy deklaracji, świadomi
wielkiej wartości modlitwy, również nas zapraszają do wytrwałego proszenia Boga Stwórcę „by oświecił wszystkich ludzi i przekonał ich o obowiązku szanowania i strzeżenia z troską świata stworzonego”84. W omawianym dokumencie jest
wyakcentowany wzrost świadomości ekologicznej, którą należy wspierać, aby mogła się rozwijać poprzez konkretne inicjatyw i programy85. Taką konkretną inicjatywą są Europejskie
Zgromadzenia Ekumeniczne. Jedno z takich spotkań odbyło
się na terytorium Rumunii, w Sibiu w dniach 4 do 9 września
2007 roku. W materiałach przygotowawczych, jak i podczas
samego spotkania poświęcono wiele miejsca interesującej nas
kwestii. W przesłaniu końcowym z tego spotkania jest zamieszczone zalecenie, „by okres od 1 IX do 4 X był poświęcony modlitwie w intencji ochrony Stworzenia i promowania
trwałego stylu życia, który odmieni nasz negatywny wpływ na
zmianę klimatu”86. Sformułowanie takiego zalecenia poprzedziły inne spotkania i sporządzone z nich dokumenty.
Ważnym stwierdzeniem na płaszczyźnie dialogu ekumenicznego jest to, że „wiele Kościołów na całym świecie odkryło na nowo ideę bycia świadkami Chrystusa wobec współczeSłowa te wypowiada Jan Paweł II, przy okazji podpisania wspólnej
deklaracji z Patriarchą Bartłomiejem I o obowiązku szanowania świata
stworzonego, Rzym – Wenecja 10 czerwca 2002, OsRomPol 23 (2002)
nr 10‑11, s. 4.
84
Wspólna deklaracja Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I O obowiązku szanowania świata stworzonego, Rzym – Wenecja 10 czerwca 2002,
OsRomPol 23 (2002) nr 10‑11, s. 5.
85
Por. tamże, s. 4.
86
J. M. Lipniak (Red.), Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy. Dokumenty z III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu (4-9 IX AD 2007), Świdnica 2008, s. 215.
83
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snego świata poprzez troskę o Boże stworzenie. To odkrycie
ma charakter ekumeniczny. Zaangażowanie w ochronę środowiska nie jest specjalnością jednego Kościoła. […] Kościoły,
które zaangażowały się w ochronę środowiska podkreślają, że
chociaż w gruncie rzeczy chodzi o to, by chronić środowisko
naturalne, jako najwspanialszy dar Boga, to jednak zaobserwowano jeszcze jeden pozytywny skutek tego zaangażowania:
w Kościołach rozkwitło życie duchowe i społeczne, wzrosło
poczucie misyjności, a fakt bycia Kościołem stał się bardziej
radosny”87.
Zagadnienie odpowiedzialności człowieka za podarowany
mu świat jest obecne również w nauczaniu papieża, Benedykta
XVI. Podczas audiencji generalnej kończącej okres wakacji,
mówiąc o przejawach degradacji środowiska naturalnego,
przypominał wszystkim wiernym o konieczności należytego
poszanowania przyrody, i wyraził radość z budzącej się nowej
wrażliwości na te problemy88. A w swojej encyklice Caritas in
Veritate pisze, że: „Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie
i powinien podkreślać także tę odpowiedzialność na forum publicznym”89. Kościół spełnia swoją misję nauczając o odpowiedzialności i wdzięczności, jaką człowiek powinien mieć
i wyrażać za świat otrzymany od Boga.
O ważności tematu ochrony środowiska naturalnego świadczy również fakt podejmowania tego zagadnienia przez licznych biskupów. W 1989 roku Episkopat Polski wydał specjalJ. Leśniewska, Ekumeniczne inicjatywy ekologiczne, http://www.
kongresruchow.pl/ekologia/modules/artykuly/article.php?articleid=530,
z dnia 23 stycznia 2009.
88
Por. Benedykt XVI, Ochrona środowiska jest ściśle związana z integralnym rozwojem człowieka. Audiencje generalne, Castel Gandolfo
26 sierpnia 2009, OsRomPol 30 (2009) nr 10, s. 34.
89
CiV nr 51.
87
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ny list na temat ochrony środowiska, do którego później
nawiązał Jan Paweł II w Zamościu. W dokumencie tym biskupi piszą o kręgach odpowiedzialności za stan środowiska. Ta
odpowiedzialność ciąży „na całym społeczeństwie i wszystkich organach władzy, a jej stopień określony jest zakresem
możliwości działania każdego organu tejże władzy, grupy społecznej, czy indywidualnych osób. Również Kościół podejmuje tę odpowiedzialność, spełniając misję głoszenia zasad moralnych i kształtowania sumień na tym odcinku”90. O tej
odpowiedzialności mówią także inne episkopaty. Biskupi Anglii i Walii w swoim liście piszą: „Kościół ukazuje, że troska
o środowisko naturalne jest także troską o dobro wspólne. Środowisko naturalne jest jednym z dóbr, za które odpowiada cały
rodzaj ludzki. […] Nasze wspólne dobra środowiska naturalnego nie są przeznaczone wyłącznie do rozważnego ich używania dzisiaj, ale do trzymania w depozycie, aby przyszłe pokolenia mogły się nimi cieszyć i z nich korzystać”91.
Podejmując tę odpowiedzialność Arcybiskup Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wydał list o chrześcijańskiej odpowiedzialności za ziemię, w którym dzieli się
z nami swoimi refleksjami w relacji do przyrody, do świata
stworzonego przez Boga, danego ludziom. W swoich refleksjach Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawią-

List Pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony środowiska, Jasna
Góra 2 maja 1989, w: „Biuro prasowe Episkopatu Polski. Pismo okólne”,
22 (1989) nr 23, s. 3.
91
List konferencji biskupów katolickich Anglii i Walii. Wspólne dobro
a nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, Londyn 21 października 1996,
w: S. Fel, J. Kupny (Red.), Kościół wobec współczesnych problemów życia
gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów, Lublin 2002, s. 219.
90
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zuje do Jana Pawła II, a zwłaszcza do ogłoszonego przez Niego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju w 1999 roku92.
Jak zauważamy, temat odpowiedzialności za podarowany
przez Boga świat, jest obecny w historii Chrześcijaństwa od
początku. Błogosławiony Jan Paweł, podczas swojego długiego pontyfikatu, często mówił o tym zadaniu, jakie w szczególny sposób powinni wypełniać chrześcijanie.
Dziękczynienie za dar stworzonego świata
Podejmując zagadnienie dziękczynienia za dar stworzonego świata warto przytoczyć zdanie księdza Wincentego Granata, który uważa, iż „ostatecznym celem Boga stwarzającego
jest danie uczestnictwa w swej dobroci bytom przygodnym,
ich zaś cel ostateczny jest braniem udziału w tej dobroci, co
jest równoznaczne z oddawaniem chwały Bogu”93. Tak więc
człowiek został stworzony, aby oddawał chwałę Bogu i dziękował Mu za wielki dar świata stworzonego, który ma czynić
sobie poddanym.
Już papież Leon Wielki, w swoich kazaniach na Wielki
Post, wołał: „Najmilsi, ziemia zawsze jest pełna miłosierdzia
Pana i dla każdego wierzącego sama natura rzeczy stworzonych stanowi lekcję, jak należy czcić Boga, skoro niebo, ziemia, morze i wszystko, co na nich jest, głoszą dobroć i wszechmoc Stwórcy, a cudowne piękno służebnych żywiołów domaga
Por. J. Michalik, Chrześcijańska odpowiedzialność za ziemię, Przemyśl 9 lipca 1999, w: A. Szal, B. Rojnowski (Red.), W nurcie pasterskiego
nauczania. Listy pasterskie do kapłanów i wiernych Archidiecezji Przemyskiej z lat 1993–2008, Przemyśl 2008, s. 189-191.
93
W. Granat, Dogmatyka Katolicka, tom II, Bóg Stwórca, Aniołowie –
Człowiek, Lublin 1961, s. 115.
92
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się od rozumnych stworzeń należytego dziękczynienia”94. Papież – uznany za Piotra czasów Soboru Chalcedońskiego –
który przyjął wiarę w jedynego Chrystusa Pana w dwóch naturach: Boskiej i ludzkiej, dał wskazanie, że Boga należy czcić
poprzez wychwalanie i dziękowanie Mu za cały świat przyrody, przy czym „zganił zwyczaj kłaniania się słońcu i potępił
twierdzenie, jakoby dzień 25 grudnia oznaczał powstanie Nowego Słońca, a nie narodziny Chrystusa”95.
Jan Paweł II, pochylając się nad pierwszymi stronicami Biblii, zauważa, iż „poetycki styl narracji Księgi Rodzaju dobrze
wyraża zdumienie człowieka w obliczu ogromu stworzenia
oraz płynące stąd uwielbienie dla Tego, który wszystkie rzeczy
wyprowadził z nicości. Stronice te mają głęboką wymowę religijną – są hymnem na cześć Stwórcy wszechświata i ukazują
go jako jedynego Pana”96.
Także Mądrość Syracha wychwala Boga w dziełach natury
(Syr 42,15-43,33). Na początku tego poematu autor Księgi
mówi, że będzie uczył o tych dziełach Boga, które są widzialne: „Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem. Na słowa Pana powstały Jego dzieła” (Syr 42,15),
czyli o dziełach przyrody. W końcowych wersach, twórca cytowanej Księgi, wzywa czytelników do wysławiania wielkości
Stwórcy: „Aby Go wysławiać, gdzie siłę znajdziemy? Jest On
bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła. Chwalcie Pana,
wywyższajcie Go, ile tylko zdołacie, albowiem i tak będzie
jeszcze wyższy, a wywyższając Go, pomnóżcie siły, nie ustawajcie, bo i tak nie dojdziecie do końca. Któż Go widział tak,
Leon Wielki, Kazanie 6 na Wielki Post, 1–2, w: Liturgia Godzin,
Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Wielki Post, okres Wielkanocny, Poznań
1984, t. 2, s. 51-52.
95
K. Dopierała, Księga Papieży, Poznań 1996, s. 42.
96
DD, nr 9.
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by mógł opowiedzieć, i któż Go tak uwielbi, jak tego jest godzien?” (Syr 43,28.30-31).
Jeden ze znawców teologii stworzenia pisze: „Środowisko
naturalne, które gwarantuje istnienie i rozwój człowieka, staje
się przedmiotem wdzięczności wobec Boga. Postawa wdzięczności aż do podstaw bytu rodzi akceptację, zwrot ku innym, ku
najmniejszym nawet rzeczom. Z takiej postawy wyrasta pewien rodzaj pokory wobec wszelkiego stworzenia. Oparta na
pokorze chrześcijańska wdzięczność wobec wszystkiego, co
stworzone, kształtuje postawę szacunku, wyzwala sympatię
i powoduje nową fazę rozwoju wszechświata”97.
Na płaszczyźnie dialogu ekumenicznego również jest wyrażana wdzięczność Bogu za dar stworzenia. Chrześcijanie zamieszkujący Europę, reprezentowani przez Konferencję Kościołów Europejskich, podpisali wspólny dokument, jakim jest
Karta Ekumeniczna. W numerze 9 tego dokumentu czytamy:
„Wierząc w miłość Boga Stwórcy, wyrażamy wdzięczność za
dar stworzenia, za wartość i piękno natury. Dostrzegamy jednak z przerażeniem, że naturalne zasoby ziemi eksploatowane
są bez liczenia się z ich wartością, bez uwzględniania ich ograniczoności ani dobra przyszłych pokoleń”98. Do ważniejszych
wydarzeń ekumenicznych roku 2002 należy zaliczyć wspominane już, podpisanie umowy o współpracy Kościołów katolickiego i prawosławnego w dziedzinie ochrony przyrody. Przy
okazji tego spotkania dwóch chrześcijańskich kościołów, autor
wyboru ważniejszych wydarzeń pisze, że jest to „piękny, ekumeniczny gest, przypominający, że świat jest darem Boga, któ97

s. 147.

J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka, dz. cyt.

Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju współpracy Kościołów
w Europie, Strasburg 22 kwietnia 2001, SDE 17 (2001) nr 2, s. 55.
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ry wszyscy powinni uszanować”99. Wspomniany autor dalej
przypomina o pięknym święcie, które – jako pierwszy – wprowadził Święty Synod tego Kościoła. Od 1989 roku w Kościele
prawosławnym dzień 1 września jest obchodzony jako Dzień
Stworzenia100. To Święto Stworzeń, jako jeden ze sposobów
dziękczynienia za dar świata, proponuje dokument ekumeniczny z Graz, zalecając „by Kościoły rozważyły i promowały zachowanie stworzenia jako część życia kościelnego na wszystkich poziomach. Jednym ze sposobów może być świętowanie
Dnia Stworzenia, tak, jak czyni to Patriarchat Ekumeniczny
każdego roku”101.
Doskonała jest intuicja Kościoła, aby od najmłodszych lat
kształtować u swoich wiernych ducha dziękczynienia za świat
stworzony przez Boga. Program lekcji religii do czwartej klasy
szkoły podstawowej przewiduje taki cel katechezy: „Uczymy
wyrażania wiary i miłości względem Boga Stworzyciela przez
dziękowanie Mu za wszystko, co stworzył, i stwarza dla człowieka. Kształtujemy postawę dziękczynienia Bogu za stworzenia”102. Podręcznik ten podkreśla, że najdoskonalszym dziękczynieniem Bogu za dzieło stworzenia jest Eucharystia103.
Uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci,
S. Pawłowski, Ekumeniczne wydarzenia roku 2002, BE 32 (2003)
nr 1, s. 21.
100
Por. tamże, s. 21.
101
J. Leśniewska, Ekumeniczne inicjatywy ekologiczne, http://www.
kongresruchow.pl/ekologia/artykuly/article.php?articleid=530, z dnia
23 stycznia 2009.
102
Poradnik metodyczny do podręcznika nr AZ-21-01/1-1 do nauczania
religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, przeznaczony do klasy IV
szkoły podstawowej, A. Hajduk, A. Walulik (Red.), Kraków 2003, z. 2, katechezy 15–29, s. 77.
103
Por. tamże s. 80.
99
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dziękujemy Bogu takimi słowami: „Boże, nasz Ojcze, […]
wielbimy Ciebie za piękny świat i za radość, którą napełniasz
nasze serca. Wielbimy Ciebie za słońce i gwiazdy, i za słowa,
którymi nas pouczasz. Wielbimy Ciebie za ziemię, za ludzi,
którzy na niej mieszkają i za życie, które otrzymaliśmy od Ciebie. Ty jesteś najlepszy, kochasz nas i opiekujesz się nami. Dlatego wszyscy razem wołamy: Tobie chwała na wieki”104.
Eucharystia jest dziękczynieniem. Jan Paweł II, w swojej
ostatniej encyklice, poświęconej właśnie Eucharystii, wspomina momenty ze swojego życia, kiedy mógł Ją sprawować
w wielu miejscach świata, również na łonie natury. Tak pisze
o tych szczególnych momentach: „Dane mi ją było sprawować
w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na
brzegach morskich; sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast…105”.
Znany polski teolog i ekumenista słusznie mówi, że „świat
przyrody stworzonej przez Boga jest sakramentem Jego ukrytej obecności. Tylko człowiek zdolny jest przyjąć od Boga
świadomie i z wdzięcznością dar stworzenia. Jest w pewnym
sensie kapłanem wszystkich stworzeń, wyrażającym w ich
imieniu dziękczynienie i chwałę przed obliczem Stwórcy. Za
pośrednictwem człowieka niema przyroda sławi Boga i składa
Mu dziękczynienie”106.
Jan Paweł II, podczas swych ostatnich środowych audiencji
generalnych, wygłaszanych w formie katechez, rozważał teksty porannej modlitwy Kościoła, tzn. Jutrzni – wszystkich
czterech tygodni. W tych rozważaniach nad psalmami, hymnaI Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci. Bóg naszym
Ojcem, w: Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 355*.
105
EEuch, nr. 8.
106
W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo a świat przyrody, „Znak” 60 (2008)
nr 6, s. 34.
104
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mi czy pieśniami, w bardzo wielu miejscach odnajdujemy teksty mówiące o potrzebie dziękowania i wychwalania Boga za
dar świata, jaki nam podarował. W pierwszym i trzecim tygodniu Liturgii Godzin wielbimy Boga pieśnią Trzech Młodzieńców z Księgi Daniela (Dn 3,57-88. 56). Fragment z pierwszego tygodnia Papież tak komentuje: „Śpiewając ten hymn
w niedzielny poranek, chrześcijanin odczuwa wdzięczność nie
tylko za dar stworzenia, ale także za to, że otoczony jest ojcowską opieką Boga, który w Chrystusie wyniósł go do godności syna. Ta ojcowska opieka pozwala spojrzeć nowymi
oczyma na samo stworzenie i cieszyć się jego pięknem, w którym dostrzec można jak gdyby ukryty ślad miłości Bożej.
W takiej właśnie postawie św. Franciszek z Asyżu kontemplował stworzenie i wielbił Boga, pierwotne źródło wszelkiego
piękna. Nasuwa się myśl, że okrzyki uwielbienia, zapisane w
tym biblijnym tekście, rozbrzmiewały echem w jego sercu,
kiedy w kościele św. Damiana, zaznawszy najpierw najdotkliwszych cierpień cielesnych i duchowych, układał Pieśń
brata słońce”107. Wcześniej, w dniu ogłoszenia św. Franciszka
patronem ekologów, Jan Paweł II mówił, że to właśnie On
szczególnie przeżywał świat stworzony i jak gdyby będąc pod
natchnieniem Boga wyśpiewał przepiękny Hymn stworzenia,
w którym złożył dobremu Bogu należną cześć, chwałę i uwielbienie108. Aby tak wielbić Boga: „trzeba dać się oczarować
pięknem świata, żeby poczuć w sobie wdzięczność dla Boga
za wszelkie stworzenie”109. Od tego „bezinteresownego zaJan Paweł II, Wszelkie stworzenie niech wielbi Pana, Audiencja generalna 2 maja 2001, OsRomPol 22 (2001) nr 6, s. 46.
108
Por. Jan Paweł II, List Apostolski ogłaszający św. Franciszka z Asyżu
patronem ekologów, dz. cyt. s. 12.
109
A. Żynel, Słońce człowieczego rodu. Duchowa sylwetka św. Franciszka z Asyżu, Warszawa 1989, s. 207.
107
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chwytu już tylko krok do szczerej wdzięczności za dar przyrody, wdzięczności wyśpiewanej w Pieśni stworzeń. Każda
zwrotka tej kosmicznej pieśni pochwalnej rozpoczyna się słowami: Pochwalony bądź, Panie mój, po których św. Franciszek wzywa ciała niebieskie, ziemskie żywioły i stworzenia do
chwalenia najlepszego Stwórcy. […] Świat widziany oczyma
św. Franciszka, świat we wszystkim i ciągle zależny od Stwórcy, a nadto darowany człowiekowi, nie tylko zachwyca, ale
i wywołuje wdzięczność”110.
Katechizm Kościoła Katolickiego, dostrzega postać biedaczyny z Asyżu, i cytuje jego hymn wychwalający Boga:
„Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz,
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy…
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta…
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę – matkę ziemię, Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła…
Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu
Z wielką pokorą”111.

Z. Świerczek, Patron ekologów, w: J. R. Bar (zebrał i przygotował do
wydania), Jego śladami. Kazania o św. Franciszku z Asyżu, Warszawa 1988,
s. 214-215.
111
KKK, nr 344.
110
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Analizując tekst z trzeciego tygodnia Psalmów, Jan Paweł II pisze tak: „Formalnie jest to jedynie wezwanie do błogosławienia Boga, skierowane do całego stworzenia; w rzeczywistości zaś – pieśń dziękczynna, którą wierni wznoszą do
Pana, wdzięczni za wszystkie wspaniałości wszechświata.
Człowiek użycza głosu wszelkiemu stworzeniu, by chwalić
Boga i Mu dziękować”112.
Kiedy Papież, w swoich rozważaniach, doszedł do ostatniego z psalmów, rozmyślając nad nim, mówił z przejęciem, że
„życie całego stworzenia jest hymnem pochwalnym na cześć
Stwórcy, jednakże dokładniej można by powiedzieć, że pierwsze miejsce w tym chórze zarezerwowane jest ludzkiemu
stworzeniu. W człowieku, będącym rzecznikiem całego stworzenia, wszystko, co żyje, chwali Pana. Każdy nasz oddech,
oznaczający również samoświadomość, świadomość i wolność (por. Prz 20,27), staje się hymnem i modlitwą całego pulsującego we wszechświecie życia”113.
Jeden z polskich teologów, pochylając się nad tekstami Liturgii Godzin, gdzie modląc się uwielbiamy Boga za dzieło
stworzenia, za Papieżem rozważa fragment hymnu:
„Boże, źródło wszelkich bytów,
Gdy skończyłeś swoje dzieło,
Napełniłeś całą ziemię
Dobrem bogactw nieprzebranych”114.

Jan Paweł II, Pieśń Dn 3,57-88. 56 – całe stworzenie wielbi Boga,
Audiencja generalna 10 lipca, OsRomPol 23 (2002) nr 10-11, s 47.
113
Jan Paweł II, Psalm 150 – chwalcie Pana, Audiencja generalna
9 stycznia, OsRomPol 23 (2002) nr 5, s. 54.
114
Hymn z Pierwszych Nieszporów Niedzieli drugiego tygodnia, w: Liturgia Godzin, codzienna modlitwa Ludu Bożego. Wydanie skrócone, Poznań 1991, s. 829.
112

79

Ks. Dominik Kaczmarek SAC

W swojej refleksji stwierdza, „że cała ziemia napełniona
jest różnymi bogactwami, przeznaczonymi dla człowieka. Za
nie wszyscy ludzie powinni dziękować Stworzycielowi”115.
Autor przytoczonych wyżej słów, po szerszym zarysowaniu
idei ekologicznych związanych z uwielbieniem Boga Stworzyciela w Liturgii Godzin, podsumowuje: „Patrząc na świat
nas otaczający wielbimy Boga za dzieło stworzenia. Piękno
przyrody i kosmosu prowokuje człowieka do modlitwy dziękczynnej”116.
Inny komentator tekstów psalmów, analizując Psalm 104,
uwielbia Boga słowami: „Mój Boże, uwielbiam Cię we
wszystkich Twoich stworzeniach, oddaję cześć Tobie, prawdziwej i jedynej podporze całego świata. Bez Ciebie nic by nie
istniało i wszystko trwa tylko w Tobie. Kocham Cię, mój Boże,
i wielbię Twój majestat, który kryje się za zewnętrznym wyglądem wszystkich stworzeń. Wszystko, co widzę, o mój
Boże, służy jedynie wyrażaniu Twego ukrytego i nieznanego
ludzkim oczom piękna. Ty jesteś u źródeł wszystkiego i przejawiasz się we wszystkim, w każdej z Twoich doskonałości.
[…] Oddaję cześć Tobie w wierze, takiemu, jakim jesteś sam
w sobie. Oddaję Ci cześć, takiemu, jakim jawisz się poprzez
moje zmysły, poza sobą. […] O mój Boże, dziękuję Ci, że
uczyniłeś ten piękny świat, aby wyrządzić mi dobro”117.
Biskupi Polscy, których list był cytowany przez Jana Pawła II w Zamościu, tak się wypowiadają w interesującym nas
zagadnieniu: „Degradacja środowiska godzi w dobro stworzeM. Ozorowski, Ekologiczne idee w modlitwie Liturgii Godzin, w:
J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński (Red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, s. 373.
116
Tamże, s. 376.
117
J. J. Olier, II część Dnia Chrześcijańskiego, cyt. za: G. Ravasi, Psalmy 104–123 (wybór), część 4, Kraków 2009, s. 15.
115
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nia ofiarowanego człowiekowi przez Boga – Stwórcę, jako
nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności i szacunku”118.
Warto wreszcie zaznaczyć, iż od najmłodszych lat „dziękczynienie i wychwalanie całego świata stworzonego jest składnikiem duchowości Józefa Ratzingera”119. Papież, Benedykt XVI – inspirowany zwłaszcza tekstami św. Bonawentury
– kontynuował nauczanie swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej w kwestii świata stworzonego. Na jednej z niedzielnych
modlitw na Anioł Pański wołał, aby dziękować Panu: „Dziś
obchodzony jest we Włoszech doroczny Dzień Dziękczynienia pod hasłem Ziemia – dar dla całej rodziny ludzkiej. […]
Powinniśmy się przyzwyczajać błogosławić Stwórcę za
wszystko: za powietrze i wodę – cenne żywioły, które są podstawą życia na naszej planecie; jak również za pokarm, który
dzięki urodzajnej ziemi Bóg daje nam, byśmy mogli się odżywiać”120.
Nasz duch dziękczynienia za wszystkie dary Boga, może
obrazować przykład, z codziennego życia zwykłych ludzi:
„Gdy gospodyni dziękowała chłopakowi z piekarni za chleb, ten
odrzekł:
– Proszę podziękować mojemu szefowi, to on go upiekł.
Kiedy kobieta przyszła podziękować piekarzowi, ten odparł, że
wdzięczność należy się raczej młynarzowi.
– Bez jego mąki nie mógłbym upiec chleba – tłumaczył.
List Pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony środowiska, dz.
cyt. s. 1-2.
119
P. de Plunkett, Ekologia – stereotypy I rzeczywistość. Od Biblii do
naszych czasów, Poznań 2008, s. 239.
120
Benedykt XVI, Trzeba walczyć z plagą głodu, Modlitwa niedzielna
z papieżem 12 listopada, OsRomPol 28 (2007) nr 1, s. 45.
118
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Młynarz z kolei odesłał ją do rolnika, który wyhodował zboże.
Rolnik zaś rzekł:
– Proszę podziękować Bogu, to On zsyła słońce i deszcz na moje
pola, aby zborze mogło rosnąć. Nawet zwykły bochenek chleba zawdzięczamy dobroci Boga, dawcy wszelkich darów dobrych i doskonałych”121.

Ten sam duch dziękczynienia jest również obecny w wielu
różnych pieśniach, a zwłaszcza piosenkach pielgrzymkowych.
Pielgrzymi, idąc w pielgrzymce, często pośród pięknej leśnej
przyrody śpiewają: „gdy idziemy poprzez świat – chwalmy
Boga, […] Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga”122.
W jednym z najpopularniejszych śpiewników religijnych
w Polsce, także odnajdujemy wiele pieśni, wyrażających ducha dziękczynienia Bogu za dzieło stworzenia. Jako przykład
podamy choć jedną. „Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie *
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, * Dziękujemy
Stwórcy, ile sił nam stanie * I wysławiamy Miłosierdzie Boże!”123.
Konkluzją naszych rozważań, w którym mówiliśmy o relacji człowieka do świata przyrody podarowanego przez Boga
niech będą dwa zdania z dokumentu Stolicy Apostolskiej:
„Uprawiający turystykę chrześcijanin jest zaproszony w szczególny sposób do dziękczynienia za doświadczony na nowo dar
stworzenia, w którym odzwierciedla się piękno Stwórcy. […]
Krótko mówiąc, człowiek nie powinien ani na moment zapo-

T. Kyle, R. Peters, R. A. Stele, E. Stoner, J. Tood, (Red.), Poradnik
homiletyczny, Warszawa 2007, s. 621.
122
Śpiewnik pielgrzymkowy, Pójdę do nieba piechotą, b. r. m. w.
123
J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków 2001, s. 484.
121
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mnieć, iż całe stworzenie jest darem, które nieustannie mówi
doń o dobroci Boga i Stworzyciela”124.
Summary
Article describing the relationship of man – tourist towards
nature. The author cites in his text for the teaching of John
Paul II on wildlife and the environment.

Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego, Watykan 29 czerwca
2001, w: M. Ostrowski (Red.), Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków 2003, s. 148-149.
124
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WEZWANIE KOŚCIOŁA DO EWANGELIZACJI
W OPARCIU O LIST APOSTOLSKI
BENEDYKTA XVI PORTA FIDEI
I ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ JANA PAWŁA II
ECCLESIA IN EUROPA
Summons of the Church to evangelize the basis
of the Apostolic Letter by Pope Benedict XVI Porta fidei
and the Apostolic Exhortation of Pope John Paul II
Ecclesia in Europa
Wstęp
Niniejszy artykuł, który powstał w oparciu o List apostolski
Benedykta XVI Porta fidei i Adhortację apostolską Jana Pawła II Ecclesia in Europa, ma na celu przybliżyć przesłanie, jakie
wiąże się z wezwaniem do ewangelizacji. Choć Rok Wiary już
minął, to jednak wskazania Listu apostolskiego Porta fidei pozostają wciąż żywe. Nauczanie zaś zawarte w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, pomimo tego, iż jest skierowane
do Kościoła w Europie, to jednak , jak każde nauczanie papieży, ważne jest dla całej wspólnoty Kościoła. Problemy bowiem
jakie przeżywa Kościół w Europie znajdują także swoje odbicie w innych rejonach świata, gdzie przyszło Kościołowi wy85
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pełniać swoją misję. Stąd wskazania dotyczące potrzeby ewangelizacji są wciąż aktualne dla całego Kościoła, gdyż
nieustannie zachodzi potrzeba odnowy w duchu Ewangelii.
1. Pustynia świata
Mamy za sobą Rok Wiary, który formalnie dobiegł końca
w dniu 24 listopada br. Był on ogłoszony w związku z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz
w dwudziestolecie opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. W ramach obchodów Roku Wiary papież Benedykt XVI zwołał na październik ubiegłego roku Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów na temat: Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej. Synod, który zakończył już
swoje zgromadzenie, wprowadził całą wspólnotę kościelną
w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Chociaż formalnie Rok Wiary dobiegł do końca, to jego przesłanie
pozostaje wciąż aktualne dla całego Kościoła. Wiara jest bowiem drogą , która trwa całe życie. Chrzest święty otwiera tę
drogę, dzięki któremu wierzący mogą przyzywać Boga, zwracając się do Niego, jak do Ojca. Można też powiedzieć, że
chrzest jest „wpuszczeniem” Jezusa do życia człowieka. Wraz
z włączeniem człowieka w tajemnicę Jezusa, Jego śmierci
i zmartwychwstania, rozpoczyna się w nim proces umierania
„starego człowieka” i wzrastania „nowego”, który żyje według
zamysłu Bogu. Jest to wprowadzenie na drogę posłuszeństwa
woli Bożej objawionej w Ewangelii. Droga ta kończy się wraz
z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego. W obecnej
dobie potrzeba odnaleźć drogę wiary, aby coraz wyraźniej
ukazywać radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem, pośród świata pogrążonego w zamęcie i relatywizacji
86
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wszelkich wartości. Dlatego papież Benedykt XVI skierował
do Kościoła wezwanie: Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie – pełnię życia
(PF 2).1
Widzimy jak wielu ludzi dotknął głęboki kryzys wiary. Ona
bowiem jest jak sól i światło, ale jeżeli utraci swoją istotę, na
nic się nie przyda (por. Mt 5, 13-16). Dlatego nie można się
zgodzić na to, aby tak się stało. Jak Samarytanka przy studni,
tak współczesny człowiek, może na nowo odczuć potrzebę
pójścia, aby posłuchać Jezusa. Jezus wzywa do wiary w Niego, by móc zaczerpnąć z Jego źródła wody żywej (por. J 4,
14). Stąd chrześcijanie potrzebują no nowo odkryć smak karmienia się słowem Bożym i Chlebem życia, które są wiernie
przekazywane przez Kościół. Pan daje je jako wsparcie tym,
którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51) i tą samą mocą, nadal
wzywa: Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale
o ten, który trwa na życie wieczne (J 6, 27).
Podobnie jak współcześni Jezusowi, tak i dzisiaj ludzie pytają Go: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?
(J,6, 28). Jezus odpowiada: Na tym polega dzieło [zamierzone
przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał (J 6,
29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą, która prowadzi
do zbawienia (por. PF 3-4).

Benedykt XVI. List apostolski w formie Motu proprio Porta fidei
ogłaszający Rok Wiary. Pallotinum – Poznań 2011.
1
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2. Owoce Roku Wiary
Rozpoczęcie Roku Wiary w związku z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II było dobrą okazją do poznania i zrozumienia tekstów pozostawionych przez Ojców
soborowych. Pozostają one wciąż aktualne dla odnowy Kościoła. Błogosławiony papież Jan Paweł II powiedział, że nie
tracą one wartości ani blasku. Zachodzi zatem potrzeba ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła. Jest on jak busola wskazująca nam drogę
w stuleciu, które się rozpoczyna i służy potrzebnej odnowie
Kościoła (NMI 57).2
Chrześcijanie są powołani do tego, aby rozjaśniać Słowo
prawdy, jakie pozostawił nam Jezus Chrystus i dawać świadectwo życia, przez które dokonuje się odnowa Kościoła. Dlatego Rok Wiary był zaproszeniem do autentycznego i nowego
nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. On w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania objawił miłość Boga,
który zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia oraz przemiany życia przez odpuszczenie grzechów (zob. Dz 5, 31). Miłość
wprowadza człowieka w nowe życie i wiara działa przez miłość. Miłość Chrystusa rozlana jest w sercach ludzi, wypełnia
je i pobudza do ewangelizacji, głoszenia Jego Ewangelii
wszystkim narodom ziemi (zob. Mt 28, 19). Jezus Chrystus
wciąż przyciąga do siebie ludzi więzami miłości i w każdym
czasie zwołuje Kościół, powierzając mu misję głoszenia
Ewangelii. Ten nakaz jest zawsze nowy, dlatego zaangażowanie misyjne wierzących nigdy nie może słabnąć i do tego potrzebuje czerpać moc i siłę z codziennego odkrywania miłości
Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte. Pallotinum-Poznań 2001.
2
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Boga. Wiara bowiem wzrasta, gdy jest przeżywana jako doświadczenie otrzymanej miłości i jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Święty Augustyn ujmuje to w słowach: Wierni wzmacniają się przez wiarę.3 Stąd, gdy się
wierzy, wiara rośnie i umacnia się (por. PF 5-7).
Przed wierzącymi otwiera się zatem zadanie, aby jeszcze
intensywniej podjąć refleksję nad wiarą, by wszyscy mogli się
stawać bardziej świadomi samego aktu wiary. Przeżyty Rok
Wiary miał rozbudzić bowiem w każdym wierzącym potrzebę
wyznawania wiary, odkrycia treści wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Pierwsi chrześcijanie
uczyli się na pamięć Symbolu Wiary i on stawał się ich codzienną modlitwą. W ten sposób uświadamiali sobie zobowiązania przyjęte wraz ze chrztem. Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem, i który wyznaliście jeden po
drugim, jest słowami, na których opiera się, jak na stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest
Chrystus Pan… (PF 9).4
Sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10, 10). Odwołując się
do tych słów Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, papież
Benedykt XVI wskazuje na fakt, że pierwszy akt, który prowadzi do wiary jest darem Boga, działaniem Jego łaski. Ona przekształca człowieka aż do głębi jego serca. Wyznawanie (zaś)
ustami oznacza powołanie chrześcijan do dawania świadectwa, ponieważ wiara nie jest sprawą prywatną. Jest aktem zarówno osobistym jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem
Św. Augustyn. De utilitate credendi 1.2. Tłum. Pol. W: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy. T. LIV. Pisma przeciw manichejczykom. Warszawa 1990 s. 34.
4
Św. Augustyn. Kazanie 215. 1. W: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy. T. XII; Wybór mów. Tłum. J. Jaworski. Warszawa 1973 s. 250..
3
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wiary jest wspólnota Kościoła. W tej wspólnocie ludzie otrzymują chrzest, który wprowadza ich do ludu wierzących, aby
mogli otrzymać zbawienie. Do tego, by dać swoja zgodę, to
znaczy w pełni rozumem i wolą zgadzać się z tym, co proponuje Kościół, niezbędna jest znajomość treści wiary. Zgoda
oznacza, że kiedy się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się
całą tajemnicę wiary. Gwarantem jej prawdy jest sam Bóg,
który objawia się i daje szansę poznania tajemnicy swej miłości. Wiara zaprasza na spotkanie z Bogiem i w pełni otwiera.
Wielu ludzi nie rozpoznaje w sobie daru wiary, jednak szczerze poszukuje sensu i prawdy o swym istnieniu i świecie. To
poszukiwanie kieruje ich na drogę, by znaleźć Boga, który wychodzi im na spotkanie (por. PF 10).
Istotną pomoc do uzyskania wiedzy na temat treści wiary
stanowi Katechizm Kościoła Katolickiego, o którym papież
Jan Paweł II powiedział: Katechizm przyczyni się w znacznym
stopniu do odnowy całego życia kościelnego (…) Uznaję go za
pewną normę nauczania wiary, jak również za pożyteczne
i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej (PF 11).5
A zatem Rok Wiary przyniósł dla wszystkich zobowiązanie do
ponownego odkrycia i studium Katechizmu, który zawiera
podstawowe treści wiary. Jest on prawdziwym narzędziem
wspierania w wierze, zwłaszcza dzisiaj, gdy wiara poddawana
jest szeregowi pytań wypływających ze zmiany mentalności,
redukującej obszar pewności racjonalnej do osiągnięć naukowych i technologicznych. Tymczasem między wiarą a prawdziwą nauką, co nie obawia się ukazywać Kościół, nie może być

Jan Paweł II. Konstytucja apostolska Fidei depositum (11.10.1992).
AAS 86 (1994) 115 i 117.
5
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konfliktu, ponieważ obie, choć różnymi drogami, zmierzają do
prawdy (PF 12).6
W zarysie programu nakreślonym przez List apostolski
Porta fidei, niezmiernie ważnym było przypomnienie historii
wiary. W niej bowiem przeplata się niezgłębiona tajemnica
świętości i grzechu. Wierni kierują swój wzrok ku Jezusowi
Chrystusowi, który w wierze przewodzi i ją wydoskonala (Hbr
12, 2). W ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie,
który odkupił człowieka i złożył w ofierze samego siebie dla
jego zbawienia, chrześcijanie znajdują pełne światło przykłady
wiary. Wpatrują się oni także w Maryję, która przez wiarę
przyjęła słowa anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się
Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1, 38).
Apostołowie są żywymi świadkami wiary ponieważ ze względu na nią pozostawali w komunii życia z Jezusem i zostawili
wszystko, aby pójść za Nim. Posłuszni poleceniu Pana poszli
na cały świat głosząc Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu
i radość zmartwychwstania. Wiara uczniów stała się inspiracją
utworzenia pierwszej wspólnoty, zgromadzonej wokół nauki
Apostołów, na modlitwie i Eucharystii (por. Dz 2, 42-47). Także męczennicy kierując się światłem wiary oddali swoje życie
i w ten sposób zaświadczyli o prawdzie Ewangelii, która ich
przemieniła i uzdolniła do miłości nieprzyjaciół, do przebaczenia prześladowcom. Wielu mężczyzn i kobiet ze względu na
wiarę poświęcało swoje życie Chrystusowi. Pozostawili oni
wszystko i żyli w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa,
ubóstwa i czystości. Inni zaś na przestrzeni wieków wyznawali piękno pójścia za Panem Jezusem, bycia chrześcijaninem,
tam gdzie byli wzywani, aby świadczyć w rodzinie , w życiu
Por. Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio (14.09.1998). W: Encykliki
Ojca świętego Jana Pawła II. T.II. Kraków 1996 nr 86–87.
6
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zawodowym i publicznym. Także współcześni wyznawcy
Chrystusa żyją wiarą, poprzez którą rozpoznają Go w ich życiu i w historii (por. PF 13).
Rok Wiary miał stać się dobrą okazją do wzmocnienia
świadectwa miłosierdzia. Wiara bowiem bez miłości pozbawiona jest owocu, natomiast miłość bez wiary byłaby uczuciem zdanym na łaskę i niełaskę wątpliwości. Wiara i miłość
wzajemnie siebie potrzebują i pozwalają wzajemnie się realizować. W wierze chrześcijanie mogą rozpoznać w tych, którzy
proszą ich o miłość, oblicze Jezusa Chrystusa, który utożsamił
się z człowiekiem w potrzebie: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
(Mt 25,40). Stąd do uczniów Chrystusa skierowane jest wezwanie, aby nie poddawali się lenistwu w wierze. Wiara jest
towarzyszką życia i pozwala człowiekowi dostrzegać nieustannie na nowo cuda, jakie Bóg dla niego czyni. Przeżywanie Roku Wiary miało służyć umacnianiu więzi z Jezusem
Chrystusem, aby w wyniku tego Kościół niósł światu przesłanie Ewangelii i w ten sposób mógł wypełniać swoje zadanie
misyjne (por. PF 14-15).
3. Wezwanie do ewangelizacji
Spotkanie w wierze z Chrystusem rodzi entuzjazm wiary
i człowiek, który doświadczył tej łaski wezwany jest, aby dzielił
się tym doświadczeniem z innymi. Kościół bowiem z natury
swej jest misyjny. Powołanie misyjne skierowane jest ad intra,
do tych, którzy są wewnątrz Kościoła, jak również ad extra, do
tych, którzy są na zewnątrz Kościoła. Przyswojenie bowiem
Ewangelii do głębi umożliwia odpowiednie przekazywanie jej
innym. Ewangelia nadziei, którą Kościół otrzymał wymaga, aby
92
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była głoszona na co dzień i każdego dnia potrzebuje świadectwa
życia. Ewangelizacja jest łaską i właściwym powołaniem Kościoła, wyraża ona najprawdziwszą jego właściwość. Kościół
jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił słowo Boże i go nauczał, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie, żeby uobecniał nieustannie
ofiarę Chrystusa we Mszy św., która jest pamiątką Jego śmierci
i chwalebnego zmartwychwstania (EN 13).7
Rzeczywistość świata, ze względu na stan wiary jest tak
złożona, że niezbędna jest nie tylko nowa ewangelizacja, ale
także pierwsza ewangelizacja. Błogosławiony Jan Paweł II
w odniesieniu do Europy mówił, że wielu ochrzczonych zatraciło swój charyzmat i żyje tak jakby Chrystus nie istniał, powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja
treści wiary i przylgnięcie do Osoby Jezusa (EinE 47).8 Papież
posługując się słowem Bożym, pytał, czy Syn Człowieczy, gdy
przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? (Łk 18, 8). To pytanie ukazuje dramat wyzwań jakie Kościół musi podjąć, polegających
nie tyle na tym, by doprowadzać nawróconych do chrztu, co
raczej, by już ochrzczonych prowadzić do nawrócenia do
Chrystusa i do Jego Ewangelii (por. EinE 47). Wierność Ewangelii jest warunkiem proklamowania jej. Stąd nauczanie Kościoła musi być ześrodkowane na osobie Jezusa i ma kierować
ku Niemu. Potrzeba czujności, aby Jezus Chrystus ukazywany
był w całej pełni, nie tylko jako wzorzec etyczny, ale przede
wszystkim jako Syn Boży, jedyny i niezastąpiony Zbawca
Paweł VI. Adhortacja apostolska Ewangelii nuntiandi (08.12.1975).
AAS 68 (1976).
8
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa o Jezusie
Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy. Kraków
2003.
7
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wszystkich, który żyje i działa w swoim Kościele. Aby nadzieja
była prawdziwa i niezłomna (EinE 48). W postawie zatroskania o ducha ewangelizacji zarysowuje się potrzeba wiarygodnych ewangelizatorów, takich, których życie zjednoczone jest
z krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa, aby mogło zajaśnieć piękno Ewangelii. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, by chrześcijanin miał świadomość misyjną, w tym widział potrzebę obecności i znaków świętości jako istotnego
warunku wstępnego autentycznej ewangelizacji, która zdolna
jest przywrócić nadzieję. Jak powiedział papież Paweł VI,
współczesny człowiek chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami (EN 31). Głoszenie Ewangelii ma zatem prowadzić do
przechodzenia od wiary tradycyjnej, poniekąd godnej szacunku, do wiary osobistej i dojrzałej, płynącej ze spotkania z Jezusem Chrystusem w swoim życiu, co św. Paweł Apostoł ujął w
słowach: w końcu objawił się i mnie Taka wiara pozwoli na
konfrontację ze współczesną kulturą a także pozwoli się oprzeć
jej pokusom (por. EinE 49–50).
4. Przestrzenie ewangelizacji
Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa ukazuje przestrzenie ewangelizacji. Jedną z nich jest kultura, dzięki której
w jaśniejszym świetle ukaże się prawda, że w obecnej dobie
można żyć w pełni Ewangelią pojmowaną jako droga, która
nadaje sens istnieniu (58). W zakresie ewangelizacji kultury
ważną rolę spełniają szkoły katolickie, które niejednokrotnie
są jedynym środkiem zaznajomienia się z tradycją chrześcijańską. Także kościelne dobra kultury mogą inspirować do rozwoju chrześcijańskiego humanizmu a nowe formy artystycz94
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nego wyrazu wiary w dziedzinie sztuki, literatury, muzyki,
malarstwa, rzeźby i architektury przyczynią się do tego, by
rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca.9
Kościół w obecnej dobie musi również zwrócić uwagę na
świat środków masowego przekazu, aby poszanowana w nich
była prawda i godność osoby ludzkiej. Także ogromną troskę
należy przykładać do wychowania ludzi młodych do wiary.
Stąd kierując wzrok ku przyszłości potrzeba na obecnym etapie zadbać o rzetelną formację młodych w wymiarze ludzkim
i chrześcijańskim (por. EinE 59-63). Kościół winien ożywiać
duch misyjny, sięgający aż po krańce świata, ponieważ dzieło
ewangelizacji ożywiane jest prawdziwą nadzieją chrześcijańską, kiedy otwiera się na uniwersalne horyzonty, które skłaniają, by dzielić się bezinteresownie ze wszystkimi tym, co samemu otrzymało się w darze. Misja ad gentes jawi się w ten
sposób jako wyraz Kościoła ukształtowanego przez Ewangelię
nadziei, który stale się odnawia i odmładza (EinE 64).
Kościół ma być wspólnotą modlitwy, która przepowiada
swego Pana przez sprawowanie sakramentów, liturgii a także
świadectwo swego życia. W świecie, który z jednej strony charakteryzuje duch konsumpcji, bałwochwalstwa, zamknięcia
się na transcendencję a z drugiej strony pragnienie tego, co nie
przemija, zadaniem Kościoła jest odkrywanie na nowo poczucia „tajemnicy”. Chodzi tu o odnowienie liturgii, aby była znakiem obecności Chrystusa, o tworzenie możliwości modlitwy,
kontemplacji, przestrzeni wyciszenia. Chodzi także o odkrycie
na nowo sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i Pokuty, jako
źródeł wolności i nadziei (por. EinE 69). Przy braku poczucia
Jan Paweł II. List do artystów (04.04.1999). L’Oservatore Romano.
Wyd. polskie nr 5-6 (1999) s. 9.
9
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„tajemnicy”, także w celebracjach liturgicznych, zachodzi potrzeba ożywienia świadomości, czym jest liturgia. Jest ona bowiem narzędziem uświęcenia; jest świętowaniem wiary Kościoła. Wraz z Pismem świętym i nauczaniem Ojców Kościoła,
jest żywym źródłem autentycznej, mocno zakorzenionej duchowości. Jak zaświadcza również tradycja czcigodnych Kościołów wschodnich, przez nią wierni wchodzą w komunię z Trójcą
Przenajświętszą, doświadczając uczestnictwa w Bożej naturze
jako daru łaski. Liturgia daje w ten sposób przedsmak ostatecznej szczęśliwości i udziału w chwale niebieskiej (EinE 70).
Stąd w celebracji liturgii należy pierwsze miejsce oddać Jezusowi Chrystusowi, aby On oświecał i prowadził Kościół Boży,
który ma Go słuchać i przyjmować. Liturgia jest bowiem dziełem Trójcy Przenajświętszej. Bóg Ojciec w sprawowanych misteriach mówi do swego ludu, przebacza mu, wysłuchuje
i udziela swego Ducha, na co lud Boży odpowiada postawą
prośby, posłuszeństwa, dziękczynienia, chwały i uwielbienia.
W liturgii Jezus Chrystus pozwala uczestniczyć w swoim misterium dla uświęcenia człowieka a Duch Święty daje wzrost
Ciała Chrystusa – Kościoła. Kościół sprawując liturgię głosi
i antycypuje przyszłą chwałę oraz doświadcza przedsmaku
uczestnictwa liturgii niebiańskiej (por. EinE 71; KL 8).
Wciąż aktualnym zadaniem pozostaje odnowa i formacja liturgiczna, która polega na pogłębieniu znaczenia tajemnicy.
Dzięki temu celebracja liturgii będzie komunią z misterium
Trójcy, spotkaniem z Bogiem. Doświadczenie działającego
Boga rodzi entuzjazm wiary i pozwala wyruszyć w drogę z pustyni grzechu ku przestrzeni życia (por. PF 2). Wysiłek formacyjny pozwoli zrozumieć prawdziwy sens liturgii Kościoła
oraz umożliwi przeżywanie jej w całej pełni. Bez właściwej
formacji liturgicznej powstaje dwojakiego rodzaju niebezpieczeństwo, a mianowicie z jednej strony rodzi się zagubienie
96
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sensu sakramentów i spłycenie sprawowanych misteriów,
z drugiej zaś brak zgodności życia ze wskazaniami Kościoła
(por. EinE 74). W życiu sakramentalnym tajemnica Eucharystii stanowi najwyższy dar jaki Kościół otrzymał od Chrystusa. W niej bowiem zawiera się całe duchowe dobro jakim jest
Chrystusa, nasza Pascha (PO 5).10 Eucharystia wnosi w życie
chrześcijan łaskę, otwiera na komunię z Bogiem i wraz z sakramentem Pokuty i Pojednania pomaga odzyskiwać nadzieję.
Każdy bowiem, kto uznaje się za grzesznika i zawierza siebie
miłosierdziu Bożemu doświadcza prawdziwości wyzwolenia
z własnej nędzy. Stąd zachodzi potrzeba formacji sumień
zwłaszcza w obecnej dobie, gdzie zatraca się poczucie grzechu
i szerzy się mentalność naznaczona relatywizmem i subiektywizmem moralnym. Zatem nie można zarzucić formy sakramentu Pokuty i Pojednania jakim jest osobiste wyznanie grzechów, po którym następuje indywidualne rozgrzeszenie.
Istotną rolę w życiu duchowym chrześcijan obok uczestnictwa
w Eucharystii stanowią inne formy modlitwy wspólnotowej.
Chodzi tu o różne postacie kultu eucharystycznego poza Mszą
świętą, takie jak adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu czy procesje eucharystyczne. Praktykowanie zaś Liturgii Godzin pozwala patrzeć na życie w świetle Ewangelii, widzieć je w perspektywie wieczności. Modlitwa wspólnotowa
Liturgii Godzin praktykowana w rodzinach nadaje pewien
rytm i tworzy liturgię domową, zakłada modlitwę osobistą,
która jest jak oddech. Ona łączy się z modlitwą liturgiczną
i wprowadza w dialog, który wyraża się w uwielbieniu, dziękczynieniu, błaganiu kierowanym do Ojca przez Chrystusa
Sobór Watykański II. Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum Ordinis. W: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje.
Pallotinum-Poznań 2002 s. 478-508.
10
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w Duchu Świętym (EinE 78). Także pobożność ludowa przyczynia się do powstawania zwyczajów i obrzędów rodzinnych
a także społecznych. Należy jednak czuwać nad tym, aby
uchronić ją przed sekularyzmem i konsumpcjonizmem oraz
przed popadnięciem w przesądy. Wszystko to prowadzi do rozumnej służby przyjemnej Bogu, która urzeczywistnia się
przede wszystkim w codziennym życiu poprzez dar z siebie
jako wyraz chrześcijańskiej miłości. W posłudze ewangelizacyjnej ogromne znaczenie ma właściwe przeżywanie dnia Pańskiego. Centrum jego świętowania ma stanowić Eucharystia
zaś odpoczynek ma wyrażać atmosferę chrześcijańskiej radości i braterstwa. Dzień Pański bowiem zapowiada życie bez
końca, umacnia nadzieję i dodaje otuchy na drodze ziemskiego pielgrzymowania (por. EinE 79-82).
Miłość Chrystusa, która wypełnia serca chrześcijan pobudza do ewangelizacji, wysyła na drogi świata, aby głosić Dobra Nowinę o zbawieniu. Jezus Chrystus w każdym czasie
zwołuje Kościół i powierza mu głoszenie Ewangelii. Ten nakaz jest zawsze nowy. Stąd i w obecnej dobie potrzeba bardziej przekonywującego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć entuzjazm i radość
w wierze. To zaangażowanie ewangelizacyjne czerpie swą
moc i siłę z codziennego odkrywania Jego miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie
łaski i radości (PF 7). A zatem służba Ewangelii nadziei, do
jakiej wezwany jest Kościół, zakłada kroczenie drogą miłości.
Ta droga prowadzi poprzez ewangelizacyjne miłosierdzie.
Z doświadczenia miłości rodzi się w człowieku nadzieja, ponieważ nie może (on) żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla
siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu,
jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością,
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jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie
znajdzie w niej żywego uczestnictwa (Rh 10).11 Przed Kościołem stoi więc zadanie świadectwa miłości, które samo w sobie
ma wewnętrzną moc ewangelizującą. Pomoże ono człowiekowi doświadczyć miłości Boga Ojca i Chrystusa, w Duchu
świętym (por. EinE 84). Radosną nowiną dla człowieka jest
fakt, że Bóg pierwszy go umiłował, w Jezusie Chrystusie do
końca go umiłował (por J 13, 1). Miłość rozlana jest w sercu
człowieka przez Ducha Świętego, przez co staje się on również zdolny do takiej miłości. Doświadczenie miłości staje się
radosną nowiną dla człowieka, ponieważ w jego sercu zakorzenia się prawda o Bogu, który jest miłością, i który nikogo
nie opuszcza.
Ewangelizacja nie może ograniczać się jedynie tylko do
słów, ale ma znajdować swój wyraz w konkretnych czynach.
Ogromną przestrzeń działania ewangelizacyjnego stanowi posługa na rzecz ubogich, którym potrzeba przywracać nadzieję.
Czyny miłości wobec nich są wyrazem szczególnego umiłowania przez Boga oraz ukazania wartości człowieka, która nie
zależy od sytuacji w jakiej się znajduje. W kontekście pomocy
ubogim nie można pominąć chrześcijańskiego wolontariatu,
odkrywania jego autentycznego sensu.
Innym zjawiskiem, które otwiera pole ewangelizacji jest
bezrobocie. W tym aspekcie potrzeba przywracać właściwy
ład, gdzie kryteria etyczne mają być brane pod uwagę w funkcjonowaniu rynku i gospodarki, aby człowiek pozostawał
w centrum i nie był podporządkowany wzrostowi ekonomicznemu. W społeczeństwie, które cechuje dobrobyt, wydajność
i kult ciała, choroba człowieka z jednej strony jest zjawiskiem,
Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979 r.).
W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. T. I. Kraków 1996 s. 1-53.
11
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na które nie chce się zwracać uwagi, z drugiej jednak strony
budzi pytania o sens życia. Dlatego w polu działań ewangelizacyjnych troska o chorych ma stanowić jeden z priorytetów.
Także służba Ewangelii wyraża się we właściwym korzystaniu
z dóbr ziemi. Ochrona bowiem naturalnego środowiska jest
obroną jakości ludzkiego życia. Z misji ewangelizacyjnej powierzonej Kościołowi przez Oblubieńca wyrasta zadanie głoszenia prawdy o małżeństwie i rodzinie. Głoszenie z całą mocą
Ewangelii uświadamia znaczenie i wartość małżeństwa i rodziny w planie zbawczym Boga. Dlatego trzeba zdecydowanie
i konsekwentnie ukazywać wspólnotę rodziny jako widzialnego świadka obecności Jezusa oraz ukazywać na przekonujących przykładach prawdę i piękno rodziny opartej na małżeństwie, pojmowanym jako stały i owocny związek mężczyzny
i kobiety (EinE 91). W tym względzie ważne jest także poświęcenie uwagi wychowaniu młodych i narzeczonych do miłości,
do sakramentu małżeństwa. Potrzeba również zaangażowania
ewangelizacyjnego Kościoła wobec rozbitych małżeństw, wobec tych, którzy weszli w nowe związki. Oni pomimo obiektywnego nieładu wezwani są również do życia według ducha
Ewangelii. Rodzina jest niezastąpiona w głoszeniu Ewangelii
nadziei. Wciąż pozostaje aktualne wezwanie: Rodziny, stańcie
się tym, czym jesteście! Jesteście żywym obrazem Bożej miłości: spoczywa na was bowiem misja strzeżenia, objawiania
i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy (EinE 94).12
Współczesne wydarzenia, takie jaki spadek liczby urodzeń,
starzenie się społeczeństwa, szerzenie się aborcji, eutanazji,
Por. Jan Paweł II. Adchortacja apostolska Familiaris consirtio (nr 11).
W: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II. Kraków 1996 s. 65-160.
12
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zbiegi dokonywane na embrionach ludzkich ukazują niepokojące zjawisko „kultury śmierci”. Odpowiedzią na nie jest szerzenie „kultury życia”, przepowiadanie Ewangelii życia. Życie
według wartości ewangelicznych włącza w pracę nad przyspieszeniem nadejścia Królestwa Bożego: podążając do królestwa
niebieskiego, chrześcijanie powinni szukać i dążyć do tego, co
w górze; nie zmniejsza się jednak przez to, lecz raczej wzrasta,
znaczenie zadaniach współpracy ze wszystkimi ludźmi i wznoszenia budowli świata w bardziej ludzki sposób (KDK 57).13
Zjawisko imigracji, które współcześnie nabiera coraz większych rozmiarów, domaga się od Kościoła przyjęcia każdego
człowieka, niezależnie od jego pochodzenia. Jest wyzwaniem,
które stoi przed służbą Ewangelii, jest dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na
łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie
nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej się zrealizować
(PF14). Syntezę autentycznej służby Ewangelii nadziei stanowi wezwanie do życia czynną miłością, do przyjęcia z entuzjazmem daru miłości, którą Bóg ofiaruje i do której uzdalnia.
Bóg uczy treści i miary miłości. Oblubienica Pana ma być Kościołem błogosławieństw, stale upodabniającym się do swego
Oblubieńca – Jezusa Chrystusa, ubogi i przyjacielski wobec
najuboższych, stale oczyszczany przez dobroć Ojca, będący
świadkiem Bożego miłosierdzia, pokoju i sprawiedliwości
(por. EinE 100-105). Współczesny świat potrzebuje autentycznego świadectwa wiary, potrzebuje entuzjazmu wiary, świadectwa ludzi, których umysły i serca oświecone są słowem
Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje.
Pallotinum-Poznań 2002 s. 526-606.
13
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Bożym i którzy są żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie. Niech nikt, jak napisał papież Benedykt
XVI nie będzie leniwy w wierze, Jest ona bowiem towarzyszką życia, która pozwala nam dostrzegać nieustannie na nowo
cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje (PF 15).
Zakończenie
Aktualność przesłania jakie płynie z przywołanych tu dokumentów papieskich wyraża się chociażby w działaniach duszpasterskich podjętych przez Kościół w Polsce. Konferencja
Episkopatu Polski opracowała bowiem czteroletni Program
duszpasterski, który stanowi swoistą kontynuację Roku Wiary.
W Programie tym, który oscyluje wokół tajemnicy chrztu akcent położony jest na głoszenie orędzia zbawienia. Zadanie
ewangelizacyjne jakie Kościół podejmuje budzi ogromną nadzieję wzrostu ducha wiary.14
Summary
This article is based on the Apostolic Letter by Pope Benedict XVI Porta fidei and the Apostolic Exhortation of Pope
John Paul II Ecclesia in Europa. It aims to bring the message
that is associated with the call to evangelization.

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Wierzę
w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę
i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata
2013-2017. Red. Sz. Sułkowski. Poznań 2013 s. 11-16.
14
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Rodzina obrazem Kościoła.
Rodzina jako komunia osób
Family image of the Church.
The family as a communion of persons
Relacja oblubieńcza mężczyzny i kobiety
Podstawą i źródłem rodziny jako komunii osób jest relacja
oblubieńcza mężczyzny i kobiety. Jest to więź określona jako
małżeńska, której istotą jest definitywny wybór wzajemny,
przyjmujący postać wzajemnego daru osobowego. Cechą tak
widzianego daru jest całkowita bezinteresowność, integralność
i nieodwołalność. Nie może być inaczej, gdyż osoba jest niepodzielna, i dając siebie, daje w całości i na zawsze. Jedynie
taki wybór i taki dar jest wyrazem pełnej afirmacji osoby i jej
godności, z wykluczeniem wszelkiego podporządkowania
osoby celom poza – osobowym (czysto rzeczowym)1.
* 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
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986,
s. 38nn
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Taka więź, mocą której osoby, mężczyzna i kobieta należą
całkowicie do siebie nawzajem na mocy daru, stanowi podstawową i źródłową dla rodziny postać komunii osób. Sama ta relacja posiada charakter oblubieńczy, co odróżnia więź małżeńską od innych relacji osobowej miłości rozwijających się
w rodzinie. Wyjątkowy i szczególny charakter relacji oblubieńczej wynika równocześnie z planu Boga – Stwórcy i z samej istoty męskości i kobiecości stanowiącej cechę istnienia
osoby ludzkiej2. Męskość i kobiecość zakorzeniona w samej
tajemnicy stworzenia, noszą w sobie znamię Bożego daru
(podstawowego obdarowania przez Stwórcę) i dopiero na tej
podstawie męskość i kobiecość staje się słowem, wyrazem,
symbolem osoby i jej daru oblubieńczego3. Mężczyzna i kobieta afirmują siebie, darowują, przyjmują nawzajem, właśnie
jako darowani sobie przez Boga. Czynią to także w zjednoczeniu z samą miłością Stwórcy, który przez dar mężczyzny i kobiety chce się objawić w świecie widzialnym. Tu jest podstawa religijnego (sakramentalnego) charakteru małżeństwa oraz
najgłębsze źródło religijnej konstytucji ludzkości. Przyjmując
siebie z rąk Boga i darowując się sobie na mocy Bożej miłości,
mężczyzna i kobieta biorą odpowiedzialność za pełnię symboliki „jednego ciała” i pełnię posłannictwa zadanego przez
Boga małżeństwu. Stąd ich komunia osób nie zamyka ich
w kręgu siebie samych, lecz otwiera ich ku Bogu i ku ludzkości. Tym samym przyjmują rolę pośredników – kapłanów, jednoczących Boga z ludzkością. Ten religijny charakter małżeństwa został dopełniony i definitywnie objawiony w Misterium
Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5,21-32; FC 13,20).
Tamże, s54 nn
T.Styczeń, Ciało jako znak obrazu Stwórcy, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i
niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981, s. 105-106
2
3
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Pełna komunia rodziny
Małżeństwo daje początek rodzinie, ponieważ prawdziwa
miłość oblubieńcza jest płodna. Bóg sam chce się przez tę miłość objawić jako Dawca Życia i Ojciec, który powołuje nowych ludzi do uczestnictwa w swej Boskiej Komunii. Stąd miłość rodzicielska od początku obejmuje i przyjmuje każde
nowe życie, tak by w pełni potwierdzić godność i nietykalność
każdej osoby ludzkiej, stworzonej Miłością Stwórcy i powołanej do jedności z Bogiem. To musi być czytelne w samej etycznej prawdzie miłości małżeńskiej. Wtedy charakter komunijny, właściwy miłości oblubieńczej, rozciąga się także na
relację rodzicielską: dzieci są przyjmowane nie na zasadzie jakichkolwiek egoistycznych czy utylitarnych kalkulacji, lecz na
podstawie absolutnej afirmacji ich godności jako osób ludzkich. Dzieci są oczywiście przyjmowane jako dar od Boga i są
włączane w komunię wzajemnego daru osobowego, gdyż miłość rodzicielska z istoty swej jest otwarta ku Bogu i wyraża
się gotowością przyjmowania z Jego ręki daru życia4. Dzięki
temu cała wspólnota rodziny ma możność (i zadanie) rozwijać
się i budować w formie komunii osób. Dzieci nie są więc jakimś ograniczeniem czy zubożeniem komunii małżeńskiej.
„Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym
świadectwem pełnego wzajemnego oddania się małżonków”5.
Pełne wzajemne obdarowanie się małżonków zawiera wzajemne dopełnienie się możnością bycia ojcem, matką6. Miłość
oblubieńcza małżonków nie byłaby pełna ani nawet prawdziwa przy wykluczeniu tego wymiaru ojcostwa i macierzyństwa
4
5
6

por. K.Wojtyła, Rodzicielstwo a communio personarum, AK 84, 1985, s. 19
Familiaris Consortio 28 (dalej FC)
por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz.cyt., s. 79-85

105

Elżbieta Marek

z centrum wzajemnego daru. Dzieci nadto potwierdzają i pogłębiają wspólnotę małżeńską, są żywym odbiciem, trwałym
znakiem jedności małżeńskiej, żywą syntezą ojcostwa i macierzyństwa7. Oczywiście ojcostwo i macierzyństwo nie ogranicza się do zrodzenia dzieci, lecz obejmuje nieustanną misję
wychowania, kształtowania, obdarowywania pełnią człowieczeństwa – i to równolegle z coraz bardziej pogłębionym
i współ – odpowiedzialnym budowaniem integralnej komunii
rodziny, w której wszystkie wzajemne relacje opierałyby się
na absolutnej afirmacji osoby dla niej samej i na miłości zdolnej do bezinteresownego daru.
Uniwersalny sens komunii rodziny
Znaczenie rodziny jako komunii osób nie zamyka się w kręgu prywatnego domu. Rodzina jest podstawową komórką
ludzkości – a także Kościoła – odrodzonego Ludu Bożego.
„Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawą społeczności ludzkiej, rodzina stała
się pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa”8.Wynika to
z głębokiego w sensie antropologicznym i teologicznym znaczenia tych relacji, jakie zawierają się w konstytucji rodziny.
Już człowiek jako jednostka jest w świetle filozofii „mikrokosmosem” – jakąś miniaturą i syntezą świata widzialnego. Jednakże ważniejsze jest to, co w człowieku, w osobie ludzkiej
przekracza świat i przenosi człowieka w osobową bliskość,
obecność Boga. Człowiek jest obrazem Boga i dlatego odznacza się wartością i godnością przewyższającą wszystko, co jest
7
8

por.FC 14
FC 42
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na świecie. Świat materialny nie jest prawdziwym światem dla
człowieka; człowiek potrzebuje świata osób, świata miłości,
jego prawdziwym domem jest komunia osób. Komunia osób,
stanowiąca istotną konstytucję rodziny, zakorzeniona w miłości samego Boga, stanowi niezastąpiony (niezastępowalny)
świat, stanowi ściśle ludzkie środowisko życia i rozwoju osobowego9. Stąd znaczenie rodziny wybiega istotnie poza ramy
budowania prywatnego szczęścia. Jest misją i odpowiedzialnością za godność i życie ludzkości. Nie trzeba tego widzieć
jedynie w płaszczyźnie moralnych czy psychologicznych skutków obserwowanych w skali społecznej: mamy tu na myśli
wewnętrzne znaczenie rodziny, wartości ogólnoludzkie, tkwiące w jej symbolice10. Rodzina jest moralną i duchową syntezą
wszystkich odniesień i form tworzenia wartości jakie decydują
o prawdzie bycia ludzkości; owszem rodzina stanowi konieczny fundament i jedyne źródło tych wartości. Tkwią one przede
wszystkim w samej miłości małżeńskiej, w jej wymiarze sakramentalnym, niepowtarzalnym charakterze jedności małżeńskiej: w jej wyłączności, w jej pełni, w jej bezwarunkowości,
w jej niewygasalności i nierozerwalności, w jej charyzmacie
otwarcia i służebności wobec wszystkich aspektów życia, wobec człowieczeństwa w całej jego historii, w jego maleńkości
i wielkości. Tu – w tej miłości przekształconej w postawę bezwarunkowego ojcostwa i macierzyństwa leży klucz do ocalenia człowieka przed zagubieniem w anonimowości masowej
egzystencji; słowem klucz do ocalenia człowieczeństwa i tożsamości ludzkości jako wspólnoty osób – komunii osób11.
FC 36
por. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny (red. K. Majdański), Warszawa 1980, s. 17nn
11
tamże, s. 132-137
9

10
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Rodzina pierwowzorem Kościoła
Rodzina formą zjednoczenia z Bogiem
Jedność wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej tworzą te same
elementy, które są podstawą innych wspólnot. Małżeństwo
Adama i Ewy cieszyło się charakterem religijnym i świętym:
zmierzało ono do Boga jako swego ostatecznego celu; Bóg
sam tak je ukierunkował od początku, obdarzając świętością
przyrodzoną. Bóg objawia się tutaj jako Stwórca natury i ostateczny cel człowieka. Pod pewnym względem z małżeństwem
Adama i Ewy związane było większe błogosławieństwo niż
z małżeństwem chrześcijańskim: mieszkał w nim Duch Święty
z taką nadprzyrodzoną płodnością, że potomstwo, które by
zrodzili, przychodziłoby na świat nie tylko jako potomstwo
ludzkie, ale jako potomstwo Boże (a więc już w stanie łaski)12.
Małżeństwo miało charakter religijnego przymierza, urzeczywistniającego więź Boga z ludzkością13. Była to funkcja mediacyjna, która obecnie należy do istoty Kościoła. Stąd małżeństwo pra-rodziców da się pojąć jako model i typ Kościoła.
W małżeństwie chrześcijańskim wprawdzie potomstwo nie
przychodzi na świat z łaską Ducha Świętego, przewyższa ono
jednak małżeństwo prarodziców. Człowiek ochrzczony na
mocy wyciśniętego charakteru Chrystusowego, zostaje przyjęty do Mistycznego Ciała Boga – Człowieka, do którego należy
z duszą i ciałem. Kiedy więc dwoje ochrzczonych wstępuje
w związek małżeński, to nie wstępują oni tylko jako zwykli ludzie, ale jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusowego,
łączący się po to, by się poświęcić wzrostowi tego Ciała. Zwiąpor. M.Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa, Kraków 1970, s. 473
por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz.cyt.,
s. 363-368
12
13
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zek małżeński jest święty i nadprzyrodzony: z powodu nadprzyrodzonego charakteru małżonków oraz z powodu nadprzyrodzonego celu małżonków. „Również od małżonków
i rodziców żąda się posłuszeństwa wierze (...) tylko w świetle
wiary mogą oni odkryć i podziwiać w radosnej wdzięczności
godność, do której Bóg zechciał podnieść małżeństwo i rodzinę, czyniąc ją znakiem i miejscem przymierza między Bogiem
i ludźmi, między Jezusem Chrystusem i Kościołem, Jego Oblubienicą”14. Już sam obrzęd sakramentu małżeństwa jest głoszeniem Słowa Bożego, wyznaniem wiary, którym powinno
być również całe życie małżonków. W planie Bożym zatem od
początku rodzina – komunia osób miała być miejscem spotkania człowieka z Bogiem, formą zjednoczenia człowieka z Bogiem15. Stąd rodzina spełniała w pewnym sensie funkcje eklezjalne, czego świadectwem szczególnym był fakt spełniania
zadań kapłańskich przez głowę rodziny16. W tym sensie rodzina ze swoim religijno-kultycznym charakterem wyprzedzała
historycznie i genetycznie Kościół jako wspólnotę powszechną (Lud Boży widzialny) opartą o przymierze zawarte przez
pośredników specjalnie wybranych przez Boga.
Rodzina zasadą jedności międzyludzkiej
Geneza idei Kościoła jako jedności uniwersalnej tkwi również w rodzinie. Chodzi tu o wymiar antropologiczny Kościoła, a nie jego wymiar sakramentalny i Chrystologiczny, wywo14
15

s. 49.
16

FC 51
por. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1981,
por. tamże, s. 47-48
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dzący się z faktu historiozbawczego, o którym mówi Nowy
Testament. Mianowicie właśnie w rodzinie, w jej konstytucji
pojętej jako komunia, tkwi w sposób istotny i podstawowy ten
model jedności międzyludzkiej, który następnie charakteryzuje Kościół jako komunię uniwersalną odkupionej ludzkości17.
Model jedności, o którym tu mowa jest dany przez Boga
w stworzeniu kobiety i mężczyzny jako „jedno ciało”. Należy
w nim podkreślić pewne elementy jako konstytutywne. Przede
wszystkim jest to jedność transcendentalna, znajdująca swój
fundament ponad naturą ludzką, w Bogu jako źródle stworzonego istnienia i źródle osobowej godności człowieka. Podstawową postacią tej jedności jest tajemnica „jednego ciała”, która w mocy i woli samego Stwórcy jest widzialnym źródłem
zrodzenia. Szczególny charakter tej jedności mężczyzny i kobiety wynika właśnie z ich uzdolnienia i przeznaczenia do bycia źródłem życia ludzkiego, jako stwarzanego przez Boga.
Jest to jedność dana z góry i dlatego przekracza sprawczość
ludzkiej woli. Musi być więc widziana jako tajemnica18. Kobieta i mężczyzna są jednością nie ze względu na nich samych,
lecz ze względu na swoją misję źródła i podstawę wszelkiej
jedności międzyludzkiej. Nowe życie dane przez Boga zostaje
dane wewnątrz tej jedności i jest przeznaczone i powołane do
wejścia w relację jedności – komunii ze swoim rodzicielskim
źródłem. Relacja zrodzenia jest jeszcze głębszą formą jedności
i daru, gdyż wyraża się przez totalny dar istnienia i jest absolutnym przygarnięciem bez żadnej uprzedniej historii, bez żadnych warunków19. Jedność rodziców z pokoleniem zrodzonym
por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz.cyt.
s 372-375n
18
por. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz.cyt. s. 70 nn
19
tamże, s. 102 nn
17
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jest antropologicznie głębsza i moralnie bogatsza niż jedność
mężczyzny i kobiety i stanowi jej uzasadnienie. Relacja zrodzenia stawia potomstwo w sytuacji podstawowej równości
i bezwarunkowego potwierdzenia ich godności w akcie przygarnięcia przez miłość. Właśnie te elementy jedności międzyludzkiej tkwią także w antropologicznej i mistycznej strukturze Kościoła, nie mówiąc już o tym, że uzyskują nowy kształt
i nową pełnię w porządku łaski, to jest w Jezusie Chrystusie.
W Kościele jako komunii najgłębszym fundamentem i źródłem jedności jest Jezus Chrystus. Dzięki darowi Ducha Świętego komunia małżeńska zakorzeniona w naturalnym uzupełnianiu się kobiety i mężczyzny staje się w Kościele „nową
komunią”, jak i wspólnota całego Kościoła staje się prawdziwym Ciałem Mistycznym Chrystusa20. „W rzeczywistości łaska Jezusa Chrystusa pierworodnego między wielu braćmi,
jest, przez swoją naturę i wewnętrzny dynamizm, łaską braterstwa”21. Taka pełna prawda o communio wyrażona w pragnieniu Pana: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21), jest zadaniem do realizowania. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele
w paragrafie 32 mówi: „Nie ma więc w Chrystusie i Kościele
żadnej nierówności (...) albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Jezusie Chrystusie”.
Święta Rodzina fundamentalnym modelem Kościoła
Kościół jako „communio” jest rzeczywiście zbudowany na
modelu rodziny. Model „jedności dwojga” został przyjęty
przez Boga także w stosunku do dzieła Odkupienia. Drugi
20
21

por. FC 19
FC 21
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Adam – Chrystus i druga Ewa – Maryja wchodzą na miejsce
tamtych i stają się początkiem nowej ludzkości. Przez tych
Dwoje Bóg w nowy sposób objawia się jako Ojciec i jako Życie ludzkości. Stało się to najpierw w konkretnej, historycznej
rodzinie – Świętej Rodzinie z Nazaretu. Źródło komunii małżeńskiej – Chrystus, Słowo Wcielone przychodzi w rodzinie
w Nazaret. To źródło życia objawia się w rodzinie i przez to
objawia rodzinę jej samej. Bóg jest życiem miłości i celem miłości męża i żony, Maryi i Józefa. Wszystko co stanie się później, aż do śmierci i Zmartwychwstania Jezusa jest
dopełnieniem Wcielenia. Wszystkie cechy komunii: jedność,
trwałość, płodność, przyjęcie darów Boga, oddanie się Jemu
i sobie nawzajem, zawierają się w tej pierwszej (w znaczeniu
na nowo stworzonej rodzinie). Jest to autentyczna rodzina –
a zarazem jest w niej obecna cała rzeczywistość Kościoła – nie
przez naruszenie konstytucji rodziny, lecz przez jej przewyższenie i eschatologiczne wypełnienie. Szczególna rola w tym
przypada Maryi ze względu na Jej Dziewicze Macierzyństwo22. Maryja objawia miłość Ducha Świętego i Jego Boską
płodność. W zjednoczeniu z Nim sama staje się źródłem życia
poprzez Wcielenie Syna Bożego i duchowe macierzyństwo,
które polega na włączeniu wszystkich ludzi w miłość Bożą.
„Bóg najłaskawszy i najmędrszy, chcąc dokonać odkupienia
świata, gdy nastała pełność czasu, zesłał Syna swego, powstałego z Niewiasty, żebyśmy dostąpili przybrania za synów. On
to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Ta
boska tajemnica Zbawienia objawia się nam i trwa w Kościele,
por. T Wilski, Pośrednictwo Maryi a posłannictwo Ducha Świętego.
Zarys problematyki od Vaticanum II do Redemptor hominis, w Modlitwa
i praca. W nurcie zagadnień posoborowych, t.XIII, Warszawa 1981, s. 403
22
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który Pan ustanowił jako Ciało swoje, i w którym wierni, trwając przy Chrystusie – Głowie – oraz mając łączność ze wszystkimi świętymi Jego powinni także czcić pamięć przede wszystkim chwalebnej zawsze Dziewicy Maryi, Rodzicielki Boga
i Pana naszego Jezusa Chrystusa”23. Maryja włączona w miłość Trójcy Przenajświętszej jest od początku swojego istnienia Jej darem24. W Niej łączy się cała miłość Boża z całą miłością ludzką. Tylko w Maryi i przez Nią ta miłość Boża
wylewająca się w kierunku stworzeń może powrócić ku Ojcu,
ponieważ Ona najdoskonalej odpowiedziała na miłość Bożą –
Jej miłość jest pełnią. „Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy
Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania
pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia
wszystkich wybranych”25. Ona stała się Matką wszystkich
zbawionych. Maryja Jest Pośredniczką wszystkich łask. Duch
Święty działa przez Maryję, ukształtował w Niej Słowo Wcielone i Ciało Mistyczne – Kościół. Przez Maryję rodzi dzieci
Boże – zsyła wszelkie łaski, bez Maryi nie może być tworzona
wspólnota, rozumiana jako communio personarum. Dzięki
Matce św. Rodziny Kościół jest wspólnotą rodzinną. Rozszerzenie Jej macierzyństwa na wszystkich ludzi wyrażają słowa
Jezusa wypowiedziane do Maryi – Matki i św. Jana – reprezentanta całej ludzkości, stojących u stóp Krzyża: „Niewiasto,
oto syn twój (...). Oto Matka twoja” (J 26,27).
W rezultacie struktura Kościoła posiada charakter rodzinny
(por. J 17,11.22-23.26). Apostołowie przeżywają Kościół jako
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” 52 (dalej KK)
24
por. tamże, s. 406
25
KK 62
23
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rodzinny (por.1P 2,17; Rz 13,18; Gal 5,13; 2Kor 6,11-13; 2Kor
6,11-13; 2Kor 6,2-3; 1Kor 12,13). Pierwsi chrześcijanie żyli
w relacjach autentycznie rodzinnych. Można prześledzić listy
św. Pawła i Dzieje Apostolskie by zauważyć, że pierwotny
Kościół tworzył się w małych wspólnotach. Ich centrum były
rodziny i zbierające się wokół nich grupy sąsiedzkie (por. 1Kor
11,18; 14,4n; 19,28-34n; Rz 16,5; Kol 4,15; Flm 2; 1Kor
16,19; J 4,46-54; Dz 2). Sobór Watykański II ukazuje odnowiony obraz Kościoła „Bóg troszczący się po ojcowsku
o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę
i odnosili się do siebie w duchu braterstwa”26.
Komunia rodziny sakramentalnej
odwzorowaniem Kościoła.
Życie w jedności z Bogiem

Bóg Ludowi Starego Przymierza zlecił określone posłannictwo. W zawartym Przymierzu na górze Synaj Bóg wybrał
lud izraelski do szczególnej bliskości ze sobą (por.Wj 20,1nn).
Żądał od niego wierności, a w zamian obiecał mu swoją opiekę. W Nowym Przymierzu Kościół jeszcze głębiej przeżywa
bliskość Boga i jest wezwany do trwałej jedności z Nim. Odkąd Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało wśród ludzi
(por. J, 14), powołaniem wierzących jest to Słowo przyjąć
i zjednoczyć się z Nim i Jego dziełem zbawczym. Wiara Kościoła jest nieustannym przyjmowaniem Słowa Bożego, głoszonego przez tych, których Chrystus posyła. Przyjmowanie
26

Konferencja duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes” DK 24
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Słowa – to przyjmowanie samej Osoby Boga i Jego dzieła
zbawczego, a więc Jego darowującej się miłości i Świętości.
Rodzina sakramentalna jest wprowadzona w ten krąg zbawczego dialogu toczącego się w sercu Kościoła. Jest wezwana
do tego, aby Słowo Boże w niej przebywało (por. Kol 3,1825), aby stało się inspiracją chwały Bożej, wyrażanej życiem
i modlitwą. Rodzina chrześcijańska jest wezwana do przeżywania tajemnicy Ojcostwa Bożego i miłosiernej Opatrzności
Boga we wszystkich sprawach dotyczących życia ludzkiego:
jego zrodzenia, wzrostu, wychowania, słabości, cierpienia
i śmierci. Wzajemne spotkanie w słuchaniu Słowa Bożego,
w modlitwie i liturgii jest istotnym czynnikiem budującym ich
communio27.
Życie w kręgu Tajemnicy Paschalnej
Fundamentem wspólnoty małżeńskiej jest Jezus Chrystus.
Ten, który objawił pełną prawdę małżeństwa. Jezus Chrystus
przez swoje Wcielenie, Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie, objawia miłość Boga do ludzi, a zarazem pełną prawdę
miłości małżeńskiej. Daje moc do przezwyciężania egoizmu
(uwalnia od „twardości serca”) i tworzenia jedności. Jezus jest
Drogą, Prawdą i Życiem. „W ofierze, którą Jezus Chrystus
składa z siebie samego na Krzyżu dla swojej Oblubienicy Kościoła (...) odsłania się całkowicie ów zamysł, który Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety od momentu
stworzenia. Jedność w małżeństwie to wielka tajemnica, ponieważ nie jest ona tylko samym obrazem jedności Chrystusa
z Kościołem. Małżeństwo już w sobie zawiera tę jedność, „Ta27

FC 59

115

Elżbieta Marek

jemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa
i Kościoła” (Ef 5,32). Święty Paweł ze zjednoczenia Chrystusa
z Kościołem wyprowadza naturę i obowiązki męża i żony28.
Małżeństwo staje w istotnej relacji do tajemnicy jedności
Chrystusa z Kościołem. Na tym złączeniu opiera się i jest nim
całkowicie przeniknięte. To nie jest tylko odległa analogia.
Między mężczyzną i kobietą powstaje nadprzyrodzony węzeł
przez zawarcie małżeństwa (wyznaczający mężowi i żonie
„stanowisko”, miejsce w Mistycznym Ciele), łączący ich ze
sobą. Dopiero ten związek sprowadza łaskę. „Małżeństwo jest
rzeczywistym znakiem dzieła zbawienia – przedstawia tajemnicę Wcielenia i Przymierza Jezusa Chrystusa, dlatego pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa jest chrześcijańska
więź małżeńska”29. Miłość małżonków – miłość ludzka jest
przeniknięta i przemieniona przez źródło miłości – Chrystusa
i Kościół, tym samym rodzina zostaje przeniesiona do serca
Kościoła i staje się komunią budowaną przez Ducha Świętego.
„Duch, którego Pan użycza, daje nowe serce, uzdalnia kobietę
i mężczyznę do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował”30. Tylko Zbawiciel łączy ojca, matkę, siostry, braci, krewnych węzłami nadprzyrodzonej miłości, zdolnej wytrzymać
najcięższe próby życia. „Rodzina chrześcijańska jest też powołana do tego, aby doświadczyła nowej i szczególnej komunii, która wzmacnia i doskonali komunię naturalną i ludzką.
W rzeczywistości łaska Jezusa Chrystusa, pierworodnego między wielu braćmi, jest, przez swoją naturę i wewnętrzny dynamizm, łaską braterstwa”31. Duch Święty, którego posłał Pan
28
29
30
31

por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz.cyt., s. 398
FC 13
FC 13
FC 21
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w Dniu Pięćdziesiątnicy tworzy Kościół i prowadzi go. „Duch
mieszka w Kościele a także w sercach wiernych jak w świątyni. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we
wspólnocie (in communione) i w posłudze uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne”32. Rodzina chrześcijańska, poprzez sakrament, będący jej podstawą jest wezwana do przeżywania tajemnicy Paschalnej jako podstawy
i treści swego życia duchowego. Rodzina czerpie życie z tego
samego źródła co Kościół, a przeżywając Tajemnicę Miłości
Chrystusa do Kościoła nie tylko ugruntowuje się w swej własnej prawdzie, lecz równocześnie – przez to samo – staje się
pełniej żywym obrazem Kościoła.
Życie w jedności z całym Kościołem (Ludem Bożym)
Rodzina jest wspólnotą sakramentalną i duchową – jest odbiciem tajemnicy Kościoła jako żywa komórka jego organizmu. W tworzeniu wspólnoty duchowej w małżeństwie i rodzinie odgrywają rolę te same wartości, które pełnią główną
funkcję w życiu Kościoła Powszechnego. Są nimi: modlitwa,
Liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, przeżywanie tajemnic
ewangelicznych. Realizowanie przez małżonków modeli miłości jaka łączy Chrystusa z Kościołem nie tylko sprzyja powstawaniu między nimi autentycznej wspólnoty duchowej, lecz
także łączy ich bardziej z całym Kościołem. Im bardziej dojrzała jest miłość małżeńska, tym obfitsze są owoce łaski sakramentalnej w wymiarze Kościoła Powszechnego. Życie w jedności z Kościołem ma oczywiście różne aspekty widzialne
i niewidzialne. Najważniejsze jest nie tyle „formalne” tkwie32
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nie w parafii, diecezji czy innych wspólnotach np. charyzmatycznych, ile przeżywanie nadprzyrodzonej odpowiedzialności
za rozwój i świętość Kościoła w duchu miłości Chrystusowej
(por. Ef 5,1-14). Miłość pobudza do czynnej solidarności
z każdym członkiem Kościoła, ze wszystkimi grupami i wspólnotami toczącymi duchowa walkę o zwycięstwo Ewangelii,
tryumf dobra i sprawiedliwości, solidarność z cierpiącymi.
Trwanie w jedności z Kościołem wyraża się oczywiście
w trwaniu w jedności z Biskupem i Papieżem, ale dla rodzin
szczególną płaszczyzną spotkania (przeżywania jedności eklezjalnej) są inne rodziny, cała wspólnota rodzin, dająca nieograniczone sposobności kontaktów w duchu miłości i komunii.
Na pewno realne – w sensie dosłownym spotkanie z całym
Kościołem przekracza czysto ludzkie możliwości, ale i tu pojawia się nadprzyrodzona pomoc: Eucharystia jest rzeczywistym choć empirycznie niesprawdzalnym, spotkaniem z całym
Kościołem zjednoczonym w swej Głowie – Chrystusie. Przeżycie komunii z Kościołem ma więc szczególne rysy eucharystyczne. „Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków
wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności
Kościoła i uczestnictwo w nim”33.
SUMMARY
Article describing the family as a spousal relationship of
a man and a woman. The author draws attention to the marital
communion on the model of the Holy Family.

33
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Patriotyzm Jana Pawła II
w świetle przemówień powitalnych
i pożegnalnych podczas
podróży apostolskich do Polski
John Paul II’s patriotism in the light of the opening
and farewell speeches given during apostolic journeys
to Poland
Postawa patriotyczna charakteryzuje się umiłowaniem ojczyzny jako miejsca swego pochodzenia1. Wyrasta z docenienia narodowej tradycji, kultury czy języka2. Ogniskuje się wokół czterech głównych kręgów: ojczysta ziemia wraz
z materialno-duchowymi wytworami jej mieszkańców; naród;
polityczny zwierzchnik wspólnoty współtworzący z nią państwo; ład moralno-społeczny oparty na zasadach cywilizacji,
którą wspólnota przyjęła3.
Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na obowiązek
miłości ojczyzny, który wpisuje się w szerzej rozumiany oboPor. Patriotyzm, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 20, J. Wojnowski
(red.), Warszawa 2004, s. 380.
2
Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm z dnia 14.05.2011r.
3
Por. J. Bartyzel, Patriotyzm, w: Encyklopedia katolicka, t. XV, E. Giglewicz (red.), Lublin 2011, kol. 51.
1
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wiązek wdzięczności i porządek miłości4. W takiej optyce
można mówić o moralnej cnocie miłości do ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego i ładu moralno-społecznego uformowanego przez normy cywilizacyjno-religijne5. Patriotyzm cechuje się dumą z przynależności do narodu, z którego się wyszło
i który ukształtował człowieka. Uczucie patriotyzmu jest
etyczną sprawnością umożliwiająca wypełnianie obowiązków
wobec ojczyzny. Cnota patriotyzmu nakazuje troskę o bezpieczeństwo i pomyślność ojczyzny, pielęgnowanie języka i kultury narodowej, posłuszeństwo prawowitej władzy oraz pogłębianie wiedzy na temat historii i kultury6. Patriotyzm motywuje
do stawiania dobra ojczystego ponad partykularnymi interesami, a także do poświęcenia się na rzecz ojczyzny włącznie
z oddaniem życia7.
Wydaje się, że wszystkie powyższe cechy patriotyzmu
można odnaleźć w postawie Jana Pawła II, który wielokrotnie
podkreślał miłość wobec Polski – Ojczyzny.
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel ukazać patriotyzm papieża Polaka. Uprzywilejowanym miejscem poznania osoby
i poglądów omawianej postaci jest jego nauczanie. Dokumenty, homilie i przemówienia Jana Pawła II stanowią przebogaty
materiał badawczy dla wykazania patriotyzmu tego syna polskiego narodu. Całość tekstów papieskich dotyczących patriotyzmu nie jest możliwa do zanalizowania w ramach niniejszej
pracy, dlatego też autor podjął decyzję o zawężeniu materiału
badawczego do przemówień powitalnych i pożegnalnych z podróży apostolskich Jana Pawła II do Polski.
4
5
6
7

Por. KKK 2239.
Por. J. Bartyzel, Patriotyzm, dz. cyt., kol. 51.
Por. Tamże, kol. 52.
Por. Patriotyzm, w: Wielka Encyklopedia PWN, dz. cyt., s. 380.
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Należy zauważyć, że prawie podczas każdej pielgrzymki
papież-Polak wygłaszał przemówienie powitalne czy pożegnalne, wyjątek stanowią dwie podróże apostolskie. W 1991
roku papież wygłosił dwa przemówienia pożegnalne, ponieważ jego podróż była podzielona na dwa etapy, pierwszy między 1-9 lipca tegoż roku był podróżą po różnych miastach Polski, natomiast drugi etap związany był ze Światowymi Dniami
Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie. Dlatego też
z tego roku posiadamy dwa przemówienia pożegnalne. Podróż
apostolska z roku 1995 trwała bardzo krótko i była połączona
z wizytą w Czechach; być może dlatego Jan Paweł II nie wygłosił wtedy ani przemówienia powitalnego, ani pożegnalnego. W związku z powyższym w pracy analizie zostanie poddane 8 przemówień powitalnych i 9 pożegnalnych.
Kontekst historyczny papieskich podróży do Ojczyzny
Jedną z cech charakterystycznych pontyfikatu papieża-Polaka są liczne podróże apostolskie. Miały one umacniać w wierze narody i kraje, które odwiedzał. Podróże Apostolskie Jana
Pawła II wiązały się często z ważnymi historycznymi wydarzeniami narodowymi. Nie inaczej było w kontekście wizyt
apostolskich w Polsce. Szczególny charakter tych wizyt wyrażał się w fakcie, że papież przybywał do Polski nie tylko jako
następca apostoła Piotra, lecz także jako syn narodu polskiego
powołany do najwyższej godności w Kościele8. Przywiązanie
Jana Pawła II do Polski wyraziło się niewątpliwie w częstotliwości odwiedzin ziemi ojczystej. W sumie odbył 8 podróży
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, 2.06.1979,
1, dalej: PPow 1979.
8
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apostolskich do Polski, większość z nich była dość długa i wypełniona licznymi nabożeństwami oraz spotkaniami. Papież
w jednym z przemówień powitalnych tak wyraził potrzebę powrotów do Ojczyzny: Każdy powrót do Polski to tak, jak powrót pod znajomą strzechę domu rodzinnego, gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot przypomina nam wiele, przypomina
nam to, co sercu jest najbliższe, najdroższe9.
Nie sposób przejść do analizy myśli dotyczących Ojczyzny
zawartych w przemówieniach powitalnych czy pożegnalnych
nie zauważywszy wpierw motywacji jakie poruszały papieża,
by skierować swoje kroki do Polski.
Wiele pielgrzymek papieża do Ojczyzny podyktowane było
obchodem ważnych wydarzeń czy rocznic historycznych. Podróż apostolska z roku 1983 związana była z jubileuszem
600-lecia obecności Ikony Jasnogórskiej na ziemiach Polski.
Przy tej okazji papież wyznał, że czuł obowiązek i potrzebę
serca, by być z rodakami w tym ważnym momencie dziejowym10, dziękując za dotychczasową pomoc Matki Bożej i zapraszając Chrystusa wraz z Jego Matką na dalsze lata11.
W 1987 roku Jan Paweł II przybył na obchody Krajowego
Kongresu Eucharystycznego. W przemówieniu powitalnym
nawiązując do tego wydarzenia stwierdził, że w Eucharystii
jednoczy się dar Stwórcy – ziemia, w tym przypadku ziemia
polska, z trudem człowieka – owocem pracy rąk ludzkich. Tak

Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku w Strachowie,
31.05.1997, 1, dalej: PPow 1997.
10
Por. Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie,
16.06.1983, 1, dalej: PPow 1983.
11
Por. Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach,
23.06.1983, 2, dalej: PPoż 1983.
9
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więc papież dostrzegł w wydarzeniu Kongresowym elementy
ojczyste12.
Pielgrzymka Apostolska z roku 1999 była swoistym przygotowaniem na jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa oraz
1000-lecia organizacji kościelnej na ziemiach Polski. Świętując te jubileusze papież przypomniał chrześcijańskie korzenie
Polski i wezwał do podjęcia odpowiedzialności w przekazie
wartości chrześcijańskich następnym pokoleniom13.
Historia państwa polskiego w latach pontyfikatu Jana Pawła
II jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy stanowią lata reżimu
komunistycznego od 1978 do 1989, natomiast drugi od 1989
aż do 2005 to lata młodej i dojrzewającej demokracji. WczytuEucharystia jest związana z ziemią. Wnosimy w nią za każdym razem
chleb i wino jako symbol wszystkich darów ziemi-darów Stwórcy, oraz owoc
pracy człowieka. Od pierwszej przeto chwili naszego spotkania, które wiąże
się z Kongresem Eucharystycznym w Polsce, pragnę podjąć ten dar ojczystej ziemi i ojczystego trudu, gdziekolwiek on się dopełnia i wypowiedzieć
nad nim słowa błogosławieństwa. O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona. – Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, 8.06.1987, 4, dalej:
PPow 1987.
13
Podczas tej pielgrzymki, w przededniu Wielkiego Jubileuszu Roku
2000, dane nam było powrócić do miejsc, wydarzeń i osób, które w wymowny sposób świadczą o tym, że w ciągu tysiąca lat istnienia Kościoła w Polsce, tajemnica wcielenia Bożego Syna oraz Jego dzieło odkupienia głęboko
wrosły w jej dzieje, przez wieki kształtowały jej duchowe oblicze i stanowią
mocny fundament dla budowania jej szczęśliwej przyszłości. Świętowania
milenium utworzenia organizacji kościelnej w Polsce nie można było rozpocząć inaczej jak w obecności św. Wojciecha. (…) Wyrazem podejmowania
odpowiedzialności za przyszłość Kościoła w naszym kraju był II Synod Plenarny stal się okazją do wspólnej refleksji wszystkich wierzących, duchownych i świeckich, nad tym, jak skutecznie realizować zbawczą misję w rzeczywistości współczesnego świata. – Jan Paweł II, Przemówienie
pożegnalne na lotnisku w Balicach, 17.06.1999, 2, dalej: PPoż 1999.
12
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jąc się w przemówienia papieskie można dostrzec, że papież
niesie przesłanie swojej Ojczyźnie mając w świadomości realia historyczne, a także polityczne w jakich przyszło żyć jego
narodowi. Zatem przemówienia z pielgrzymek do Polski będącej pod rządami komunistów nasycone są wielką troską, wezwaniami do jedności14 oraz cierpliwego dialogu i współpracy
dla przezwyciężenia piętrzących się trudności15, są zachętą do
nie tracenia nadziei i wiary w możliwość lepszej przyszłości16,
są wskazywaniem prawdziwego sensu wszelkiego trudu, który
najpełniej można odczytać w Chrystusie17.
Szczególnie mocno reagował papież na próby utrudniania
lub wręcz uniemożliwienia mu spotkania się z rodakami
w miejscach, które były dla niego szczególnie ważne. Tak było
w roku 1983, gdy władze komunistyczne udaremniły papieski
zamiar przybycia na Wybrzeże. Jan Paweł II chciał tam umoc-

Pragnę wreszcie, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków – PPow 1979,1.
15
Potrzebny jest wciąż dialog, cierpliwa wytrwałość, długowzroczność, odwaga w podejmowaniu i rozwiązywaniu nowych problemów. – Jan
Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, 14.06.1987, 1, dalej: PPoż 1987.
16
Oby – powiem to jeszcze raz - pobyt ten mógł przysłużyć się wielkim
sprawom pokoju, przyjaznego współżycia pomiędzy narodami i sprawiedliwości społecznej. – PPow 1979, 5. Naród bowiem, jak mówiłem w Warszawie, musi żyć i rozwijać się o własnych siłach. – PPoż 1983,4.
17
Zapraszam Was do wspólnoty – do tej wspólnoty, którą przez pokolenia kształtuje Chrystus. On nie przestaje człowiekowi znużonemu, zagubionemu, człowiekowi, który cierpi, który gubi poczucie sensu – przywracać
Sens. Eucharystia jest sakramentem tego wielkiego Sensu. Ona też pomaga
odbudować wiarę w słuszne ideały, wolę życia, odbudować nadzieję. –
PPow 1987,4.
14
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nić ruch solidarnościowy, który znalazł się w trudnym położeniu18.
Nieco inny charakter, jak wynika to z przemówień papieskich, miały wizyty w Polsce po upadku systemu komunistycznego. Były one wezwaniem do tego, by w wolnej Polsce
otworzyć drzwi Chrystusowi19. Podczas przemówień powitalnych i pożegnalnych papież odwoływał się nader często do
chrześcijańskich korzeni państwowości polskiej i narodu polskiego20. Mobilizował i wzywał do podjęcia odpowiedzialności za przekaz wartości związanych z wiarą katolicką następnym pokoleniom21.
Patriotyzm Jana Pawła II
Przemówienia powitalne czy pożegnalne wygłoszone
z okazji wizyt papieskich zawierają wielki ładunek miłości Ojczyzny papieża-Polaka.
Proszę więc, abyście przyjęli moją obecność również tam, gdzie nie
prowadzi szlak mojej pielgrzymki, gdzie nie jest mi dane przybyć tym razem.
– PPow 1983,3.
19
W dniu inauguracji mego pontyfikatu na placu św. Piotra wypowiedziałem słowa, które pragnę tu dzisiaj powtórzyć: “Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa. Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych
i politycznych, rozległych dziedzin kultury, cywilizacji, postępu. – Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, 9.06.1991, 3, dalej:
PPożO 1991.
20
Por. Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku w Zegrzu Pomorskim, 1.06.1991, 2, dalej: PPow 1991; PPow 1997,3; Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na gdańskim lotnisku, 4.06.1999,2.
21
Por. Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach,
10.06.1997, 4, dalej: PPoż 1997; PPoż 1999,2.
18
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Jana Paweł II mówiąc o Polsce zawsze używał słów nacechowanych szacunkiem i miłością. Szczególnie często używa
terminu Ojczyzna22 a także, by podkreślić swoją przynależność do Polski, moja Ojczyzna23. Miłość papieża-Polaka do
Polski widać między innymi wtedy, gdy mówi o swoim kraju
ojczystym używając epitetu umiłowana Ojczyzna24 czy też Ojczyzno moja kochana25. W nazwach używanych na określenie
Polski nierzadko pojawiały się wyrazy związane z odniesieniem właściwym dla relacji matka – dziecko. Papież stwierdza, że Ojczyzna jest naszą matką ziemską i dodaje Polska jest
matką szczególną26. Również używane przez Ojca świętego inwokacje do Ojczyzny wskazują na jego wielką miłość do Polski: Pozdrawiam cię raz jeszcze, Polsko, Ojczyzno moja!27.
Warto również zauważyć, że często pojawia się odniesienie do
Polski jako ziemi, papież mówi: O ziemio polska! Ziemio moja!28.
Pisząc o odniesieniu papieża-Polaka do ojczystej ziemi nie
sposób zapomnieć, że sam Jan Paweł II uważał się za syna
polskiego narodu29. Mówił o sobie, że jest papieżem-Polakiem30. Jednocześnie jako Polak wyniesiony do najwyższej
godności w Kościele czuł odpowiedzialność za naród, co wyPor. PPow 1983,1.
Por. PPow 1979,1, Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach, 9.06.1979, 1, dalej: PPoż 1979,1.
24
Por. PPow 1979,1.
25
Por. Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach,
19.08.2002, 1, dalej: PPoż 2002.
26
PPow 1983,2.
27
PPow 1997,2.
28
PPow 1987,4.
29
Por. PPow 1979,1.
30
Por. PPoż 1979,3.
22
23
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rażało się w mówieniu z miłością o tym narodzie i wskazywaniu mu dróg postępowania. Szczególnie często papież odwoływał się do łączności z narodem polskim, kiedy kierował do
niego prośbę o modlitwę, zapewniając o swojej pamięci31
i o tym, że sprawy polskie leżą mu na sercu32.
Patriotyzm polskiego papieża wyraził się także w szacunku
do hymnu polskiego: Jakież uczucia budzi w moim sercu melodia i tekst polskiego hymnu narodowego, którego przed chwilą
wysłuchaliśmy z należną czcią33.
Szacunek do ojczystej ziemi papież wyrażał także poprzez
gesty. Jednym z nich był gest ucałowania ziemi. Sam Jan Paweł II w Przemówieniu powitalnym z 1983 roku wyjaśnia jego
sens: Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na
klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. Idąc za
wzorem Pawła VI, czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej, przez cześć dla samego Stwórcy, oraz dla synów
i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby
pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest
naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe
są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest
matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej34.
Patriotyzm jest szacunkiem dla ziemi, która wychowała,
dlatego związany jest z porządkiem wdzięczności. Również
i Jan Paweł II wiele razy okazywał wdzięczność Polsce i kulPor. Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach,
10.06.1997, 5, dalej: PPoż 1997.
32
Por. Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku w Balicach,
16.08.2002, 3.
33
PPow 1979,5.
34
PPow 1983,2.
31
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turze polskiej, która go wychowała i ukształtowała. W przemówieniach powitalnych i pożegnalnych odwoływał się do
bogatej spuścizny narodowej, tej historycznej jak i literackiej.
Przypominał wielkie wydarzenia dziejowe takie jak: chrzest
Polski35 utworzenie polskich struktur kościelnych, u fundamentu których była męczeńska śmierć św. Wojciecha36, zjazd
gnieźnieński37, uchwalenie Konstytucji 3-ego Maja38 poświęcenie wielu Polaków na rzecz Ojczyzny, by mogła ona kształtować swe dzieje w wolności39, upadek totalitaryzmów w Europie40. Uznanie dla kultury i dziedzictwa narodowego bardzo
wyraźnie doszło do głosu w jednym z fragmentów papieskiego
przemówienia, oto on: Pozdrawiam was w imię Chrystusa, tak
jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce... – w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię głęboko
wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania, – w Polsce, w tym kraju, w którym – jak napisał Norwid – „kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba...” (Moja piosnka), – w Polsce, która należy
do Europy i do ludzkości współczesnej poprzez cały tysiącletni
zrąb swoich dziejów, – w Polsce, która przez cały ciąg tych
dziejów związała się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą
Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności41.

35
36
37
38
39
40
41

Por. PPow 1991,2.
Por. PPow 1997,2.
Por. PPow 1991,2.
Por. PPożO 1991,1.
Por. PPow 1991,1.
Por. PPow 1991,3 oraz PPożO 1991,2.
PPow 1979,3.
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Bogata i niełatwa historia Polski była dla papieża powodem
dumy i radości, a jednocześnie spuścizną, którą należy podjąć,
by przekazać nowemu pokoleniu Polaków42.
Umiłowanie ojczyzny Jan Paweł II wyraził także w stosunku do władz polskich, choć trzeba tu zauważyć, że był on zróżnicowany. W stosunku do władz PRL papież zachował słowa
szacunku, ale i dystansu w związku z faktem, że była to władza narzucona Polakom. Natomiast w stosunku do władz demokratycznie wybranych odnosił się jak do prawdziwych
przedstawicieli narodu43.
Wnioski pastoralne
Podejmując refleksje pastoralną dotyczącą patriotyzmu
Jana Pawła II w świetle przemówień powitalnych i pożegnalnych z jego podróży apostolskich do Polski należałoby
w pierwszym rzędzie wskazać na postawę papieża jako przykład dla wszystkich Polaków. Poprzez sposób mówienia o Ojczyźnie, gesty czynione wobec niej, szacunek dla demokratycznie wybranych władz cywilnych, wreszcie uznanie dla
dziedzictwa narodowego przemawia głęboka miłość do Polski
i polskiego narodu. Warto więc przybliżać te cechy charakteru
Jana Pawła II. Należałoby to czynić w ramach katechez, kaPPoż 1979,4.
Warto w tym miejscu zacytować fragment przemówienia powitalnego skierowany do prezydenta Lecha Wałęsy w roku 1991: W osobie pana
Lecha Wałęsy jako pierwszego prezydenta III Rzeczypospolitej witam i pozdrawiam wszystkich rodaków, zamieszkujących moją ziemię ojczystą od
Bałtyku do Karpat, od wschodu na zachód – wszystkich: każdą i każdego
pozdrawiam chrześcijańskim pocałunkiem pokoju. – PPow 1991,3
42
43
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zań, czy przy innych okazjach, zwłaszcza w kontekście obchodów świąt narodowych.
Reflektując nad spuścizną papieską i podejmując kwestię
wniosków pastoralnych nie sposób zapomnieć o wskazaniach
jakie dawał papież podczas każdorazowych wizyt w Ojczyźnie. Z biegiem lat nie straciły one swojej aktualności. W papieskie drogowskazy dla Polaków obfitowały zwłaszcza przemówienia pożegnalne.
Wskazania jakie udzielał Jan Paweł II można by zawrzeć
w haśle pielgrzymki z roku 1991: Bogu dziękujcie, ducha nie
gaście. Rozumienie tych słów w kontekście Polski papież wyjaśnia w przemówieniu pożegnalnym: „Bogu dziękujcie”. (…)
Pan Bóg dał nam przez wstawiennictwo Królowej Polski przezwyciężyć dziejowe doświadczenia. „Ducha nie gaście” to
znaczy też nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości – i człowieka samego też pomniejsza44. W tych słowach wyraża się
podwójna prośba z jednej strony jest to wołanie o wdzięczność
Bogu za dar Polski i polskiego dziedzictwa narodowego,
a z drugiej strony jest to wezwanie do podjęcia tego dziedzictwa.
Papież wskazuje, że polskiego dziedzictwa kulturowego nie
można odrywać od chrześcijańskich korzeni, z których ono
wyrasta, jednocześnie podjęcie tego dziedzictwa nie należy rozumieć w duchu mechanicznego kopiowania starych wzorców,
lecz jako próbę organicznego powiązania świata wartości
z wyzwaniami współczesności. W ten sposób papież postuluje
i zachęca do budowania mostów pomiędzy kulturą a wiarą, życiem a Ewangelią45. Postulat ten jest niezwykle aktualny choć44
45

PPożO 1991,2 i 3.
Por. PPoż 1997,4.
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by ze względu na próby zalegalizowania zapłodnienia metodą
in vitro, czy zrównania w prawach osób tej samej płci.
Szczególnie aktualnym w obliczu licznych polemik polityków jest apel papieża o traktowanie Polski jako dobra wspólnego pomimo różnorodnych przekonań i wizji politycznych46.
W roku 1987 papież-Polak przypomniał o czterech podstawowych prawach przynależnych człowiekowi, są to: prawo
do prawdy, prawo do wolności, prawo do sprawiedliwości,
prawo do miłości47. W kontekście prawa wymienionego jako
ostatnie należy zauważyć, że w jego przestrzeni mieści się
i miłosierdzie, a przecież, jak słusznie podkreślił Jan Paweł II
nie brakuje ludzi, którzy boleśnie odczuwają trudności związane z kosztami przemian48. Patriotyzm będzie więc wyrażał się
w miłosierdziu wobec najbardziej potrzebujących.
Na koniec warto przypomnieć jeszcze o jednym wymiarze
patriotyzmu, jakim jest patriotyzm pracy. W czasach, gdy Polska może cieszyć się wolnością to właśnie dbanie o to by
w Ojczyźnie była wprowadzana Ewangelia pracy, która zabezpiecza człowieka, i jego godność i prawa, która zobowiązuje,
która jest sprawą sumienia i poczucia odpowiedzialności49,
jest drogą do realizacji postawy patriotycznej.
Postawa patriotyczna Jana Pawła II oraz jego obfite nauczanie w omawianej kwestii jest bogatą spuścizną, z której szczególnie Polacy powinni czerpać, by uczyć się miłości dla Ojczyzny – Polski.

46
47
48
49

Por. PPoż 1999,3.
PPoż 1987, 4.
Por. PPoż 2002,1.
PPoż 1983,4.
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Summary
Article describing the patriotic attitude of Pope John Paul
II. The author refers to the speech of Pope John Paul II during
his pilgrimage to the homeland. It also discusses the historical
context of papal pilgrimages to the Polish.
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PLANOWANIE
DZIAŁALNOŚCI PASTORALNEJ KOŚCIOŁA
Planning pastoral activity of the Church
Po omówieniu w poprzednim artykule1 podstawowych
aspektów koordynacji działań duszpasterskich, można obecnie
przejść do przedstawienia problematyki planowania pastoralnego. F. Houtart i W. Goddijn wyodrębnili pięć niezbędnych
warunków planowania działań pastoralnych: 1) poznanie świata, w którym prowadzona jest działalność pastoralna wraz
z poznaniem konkretnych stosunków zachodzących między
Kościołem a światem (etap socjo-religijny); 2) teologiczna refleksja o misji Kościoła w konkretnym świecie; 3) ułożenie
programu działań pastoralnych, ze wskazaniem zasadniczych
punktów orientacji pastoralnej, w oparciu o wyniki poszczególnych dociekań; 4) wypracowanie planu działań pastoral* 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
„Warszawskie Studia Pastoralne” nr 18.
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nych ze ścisłym określeniem etapów ich realizacji i podziałem
odpowiedzialności; 5) okresowa rewizja planu.2
Przedstawione powyżej elementy planu działań pastoralnych wskazują na szeroki zakres możliwości współpracy różnych podmiotów. Na podstawie codziennego doświadczenia
można natomiast stwierdzić, że w duszpasterstwie tradycyjnym to ksiądz spełnia nie tylko obowiązki kapłańskie, ale dosłownie musi robić wszystko, myśleć o wszystkim i wszędzie
być. Tymczasem duszpasterz powinien otworzyć umysł na
światło planów Bożych, które kierują jego działalnością i podtrzymują apostolską skuteczność.3 W praktyce pastoralnej podstawową zasadą zaplanowanego działania powinno być rozdzielenie odpowiedzialności na podmioty zaangażowane
w realizację konkretnych zadań i uwzględnienie możliwie największej liczby osób do jej prowadzenia. Drugą ważną przesłanką planowej działalności pastoralnej jest dowartościowanie opracowań diagnostycznych, tworzonych z udziałem
specjalistów z dziedziny nauk humanistycznych (zwłaszcza
socjologów i psychologów) i specjalistów – teologów (przede
wszystkim pastoralistów). Rzetelna ocena rzeczywistości prowadzi do wskazania kluczowych problemów, z jakimi boryka
się współczesny człowiek w Kościele i w świecie.
Do rozwiązywania najbardziej palących problemów potrzebne są plany „taktyczne” – szczegółowe, w których najważniejsze są decyzje kierownicze dotyczące środków, sposobów i czasu działania. Jednak najbardziej wartościowe pod
względem pastoralnym są plany „strategiczne” (ogólne)
uwzględniające podstawowe cele całej działalności Kościoła,
F. Houtart, W. Goddijn, Duszpasterstwo całościowe i planowanie
duszpasterstwa, „Concilium” 1-10(1965-1966), s. 176.
3
A. Ballestrero, Vieni e seguimi, Casale Monferrato 1991, s. 45.
2
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od których zależy kierunek wypełniania misji pastoralnej Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych.
Realizm ewangeliczny w działalności pastoralnej
Bardzo ważną rolę w planowaniu (ogólnym i szczegółowym) działalności pastoralnej spełnia realizm ewangeliczny.
W tym wypadku chodzi o to, że działania pastoralne, choć dotyczą aktualnych problemów życia Kościoła i jego członków,
to jednak ich „owocność” związana jest z bliższą lub dalszą
przyszłością, gdyż wszystkie przejawy misji eklezjalnej są „inwestycją na przyszłość” tylko w różnym wymiarze. Stąd
w działalności pastoralnej planuje się „dziś i jutro” konkretnych przedsięwzięć, ale ich efekty pozostają kwestią bliższej
lub dalszej perspektywy czasowej istnienia Kościoła i życia
każdego członka wspólnoty eklezjalnej z osobna.
Realizm ewangeliczny związany jest z dwoma perspektywami czasowymi. Można to przeanalizować na przykładzie
ewangelicznego opisu spotkania młodego człowieka z Chrystusem. Znamienne jest, że do Chrystusa z własnej inicjatywy
przychodzi młodzieniec, który w swoim życiu stosuje się do
wymagań Dekalogu. Dla wielu duszpasterzy to jest właśnie
„ideał”, dla realizacji którego angażuje się wszystkie środki
pastoralne. Życie człowieka zgodnie z prawem Bożym jest bowiem uosobieniem świętości. Tymczasem młody człowiek
przychodzi z poważnym pytaniem: „Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Nie zadowala więc
go życie według prawa Bożego, potrzebuje czegoś więcej,
a może tylko utwierdzenia się, że to wystraczy. Ostateczna odpowiedź Jezusa brzmi: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
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i chodź za Mną”. Ten warunek zasmucił młodzieńca, gdyż był
bogaty i nie potrafił ze swoich majętności zrezygnować.
Mamy tu do czynienia z dwoma perspektywami czasowymi.
Młody człowiek otrzymuje od Jezusa nie jedną, a dwie propozycje: skarb w niebie i pójcie za Nim. Pomiędzy nimi jest jeden
warunek: pozbyć się majątku i reakcja młodzieńca – zasmucił
się. „Skarb w niebie” jest najdalszą perspektywą czasową, można powiedzieć perspektywą nieprzekraczalną (rozstrzygającą),
a tym samym statyczną. Natomiast pójście za Jezusem ma charakter dynamiczny i dotyczy teraźniejszości i najbliższej przyszłości. Na tym etapie rozwoju życia wiary i świętości osobistej
ani jedna, ani druga propozycja Jezusa nie stanowi dla młodzieńca wystarczającego argumentu do podjęcia działania, którego celem byłoby osiągnięcie życia wiecznego.
Ten młody człowiek, chociaż nie jest przygotowany na „posiadanie skarbu w niebie”, ani też nie jest w stanie pójść za Jezusem, nie może być jednak pozostawiony „sam sobie”. Tu
ujawnia się siła realizmu ewangelicznego, który pozwala
w taki sposób ukazać ten ostateczny cel, aby jego realizacja
„dziś i jutro” zaspokajała idealizm człowieka, którego wiara
dopiero się kształtuje i ukonkretnia, a świętość nie jest jeszcze
dostatecznie uosobiona.
W działalności pastoralnej nie można zatem przyjmować
założenia, że podmiotem są ludzie dojrzali i zmotywowani.
Nawet jeśli są to ci, którzy regularnie wypełniają swoje obowiązki religijne i starają się zachowywać prawo Boże w codziennym życiu, to ich sytuacja jest nadal bardzo trudna, bo
mają przed sobą dwie perspektywy czasowe: skarb w niebie
i pójście za Jezusem. Jedna i druga jest warunkowana wymaganiami, do których wypełnienia trzeba dorastać i dojrzewać.
Dlatego bardzo często, na stawiane im wymagania, reagują jak
ewangeliczny młodzieniec: odchodzą smutni. Tych ludzi nie
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można pod żadnym pozorem pozostawić samych sobie. Zasmucenie się nie oznacza bowiem rezygnacji z dojrzałości
wiary i świętości życia. Oni potrzebują autentycznej opieki pastoralnej, gdyż to właśnie oni są głównym podmiotem działań
pastoralnych Kościoła. Dojrzali w wierze i święci żyją pragnieniem osiągnięcia życia wiecznego i podążają za Jezusem
jako swoim Przewodnikiem w wierze. Natomiast „zwykli”,
czy może „zwyczajni” chrześcijanie bardzo często żyją w mrokach „smutku” i naprawdę potrzebują obecności Kościoła
i oczekują posługi pastoralnej.
Z tego powodu działalność pastoralną powinna cechować
jednostkowość, niepowtarzalność, „doskonałość chwili”. Ten
młody człowiek, tak zresztą jak każdy inny, jeszcze nie jeden
raz przeżyje chwile wzniosłości i zwątpienia, radości i smutku.
Są to jednak doświadczenia „chwilowe”, które tylko częściowo wpływają na ugruntowanie najważniejszych wartości moralno-egzystencjalnych. Wynika to stąd, że w kształtowaniu
indywidualnego życia wiary chrześcijanina i świętości osobowej dużą rolę odgrywa element przeżyciowy, ale to jest tylko
osobista perspektywa czasowa. Natomiast działania pastoralne, mające charakter wspólnotowy, powinny być oparte na realizmie ewangelicznym, którego najdalszą perspektywą jest
„skarb w niebie” – podstawa oceny przeszłości i źródło nadziei na „dziś i jutro”.
Problemy duchowe współczesnego chrześcijanina są związane z jego własnymi „przeżyciami”, radosnymi i bolesnymi.
Problemy te narastają jednak i stają się natrętne, gdy człowiek
styka się z negatywnymi doświadczeniami innych, również
duszpasterzy, którzy żyją w smutku i pesymistycznie oceniają
swoje „wczoraj, dziś i jutro”. W życiu takich ludzi „skarb
w niebie” nie stał się źródłem nadziei i optymizmu życiowego.
Dla współczesnego człowieka nie są oni świadkami wiary.
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Młodzieniec, chociaż odchodzi od Chrystusa zasmucony,
nie odstrasza innych, gdyż powodem tego smutku jest jego aktualna sytuacja („miał bowiem wiele posiadłości”), której będzie musiał zaradzić sam. Przyjmuje więc słowa Chrystusa ze
smutkiem (takie jest jego doświadczenie), ale perspektywa
„skarbu w niebie” może stać się już stałym elementem jego
dalszego rozwoju. Natomiast to propozycja Jezusa dla młodego człowieka, aby „poszedł za Nim” powinna być podstawowym wymiarem realizmu ewangelicznego.
„Skarb w niebie” symbolizuje ideał ukazywany także
współczesnym chrześcijanom jako podstawową perspektywę
czasową dla życia świętego. Nie można jednak ograniczać
tego ideału jedynie do wymagania wierności prawu Bożemu.
Perspektywą bliższą jest bowiem „pójście za Jezusem” i to powinien być podstawowy cel wszelkiej działalności pastoralnej.
Jeśli nawet człowieka coś „zasmuca”, czyli na tym etapie życia utrudnia mu wzrastanie w świętości, to nie wpływa jednak
na jego życie wiary, którego najbliższą perspektywą jest pójście za Jezusem. Działania pastoralne powinny zatem ukierunkowywać i wspomagać rozwój duchowy człowieka, dla którego „pójście za Jezusem” jest możliwe również w chwilach
„zasmucenia”. W teraźniejszości, która należy do człowieka,
tylko związek z Chrystusem zaspokoi jego podstawowe potrzeby duchowe. Natomiast perspektywa życia wiecznego jest
ziarnem wiary, której owocem będzie wieczne szczęście bycia
z Jezusem (skarb w niebie).4
Podstawowy cel duszpasterstwa wynika z istoty ewangelizacji.
R. Cantalamessa ukazując podstawowy cel ewangelizacji stwierdza, że
ewangelizować to znaczy „zacząć od początku. Ten początek – to: «Jezus
jest Panem». To pierwszy kerygmat, to proklamacja, która istniała wcześniej, niż napisano Ewangelie. Jezus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Jezus jest Panem. Oto ziarno, z które4
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Słowa Chrystusa, który jest „Gwarantem” prawdziwości
wszelkich obietnic Boga, otwierają współczesnemu człowiekowi ostateczną perspektywę jego życia. Jeśli więc nawet „wczoraj, dziś i jutro” nie są powodem do optymizmu życiowego, to
„skarb w niebie”, z pozoru najdalsza perspektywa życiowa, pozostanie na zawsze źródłem nadziei, która już się spełnia. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II, który napisał do młodych: „W was
jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem
przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana
z przyszłością, jest oczekiwaniem ‘dóbr przyszłych’. Jako cnota ‘chrześcijańska’ jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr
wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie
Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota ‘chrześcijańska’ i ‘ludzka’ zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez
Opatrzność. W tym znaczeniu – do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych –
a z kolei wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil, dorośli przede wszystkim
są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to, co
kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest
jeszcze przyszłością. Kiedy mówimy: do Was należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które
jest zawsze przemijaniem ku przyszłości”.5
Realizm ewangeliczny oparty jest więc na najdalszej perspektywie życia wiecznego związanego z nadzieją, ale jego
siłą napędową jest perspektywa pójścia za Jezusem drogą wiago rozwinęły się wszystkie Ewangelie. Musimy ponownie zasiać ziarno.
Jezus jest Panem”. R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994, s. 119.
5
Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31. 03. 1985),1 (dalej skrót: LM).
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ry. Jest to dla działalności pastoralnej najważniejsze wyzwanie. W duszpasterstwie nie ma gotowych recept na osiągnięcie
osobistej świętości, ani na rozwiązywanie indywidualnych
problemów współczesnych chrześcijan. Nie można bowiem
traktować działań pastoralnych instrumentalnie na sposób „komercyjny”. Moc podejmowanych czynności duszpasterskich
ma swoje źródło w prawdziwości przepowiadanej Dobrej Nowiny, która nawet gdy zasmuca, to jest to „zasmucanie po Bożemu”, a tym samym odkrywające i wzbudzające autentyczne
powołanie chrześcijańskie.
Zasada realizmu ewangelicznego jest szczególnie ważna
we wszelkich formach wspólnotowego realizowania powołania chrześcijańskiego w różnego rodzaju grupach, gdyż umożliwia dokonanie wyraźnego rozróżnienia naturalnego i nadprzyrodzonego ich charakteru. Pomieszanie tych dwóch
porządków w działalności grup religijnych prowadzi do zakwestionowania realizmu ewangelicznego. Skutkiem tego jest
stosowanie wobec ich członków fałszywie pojętej „terapii psychicznej” za pomocą środków duchowych. Jej pozytywne
efekty są pozorne i stanowią „nową łatę na starym ubraniu”.
W planie działania grup religijnych najważniejszą rolę powinna spełniać permanentna ewangelizacja. Jest ona stałym zaproszeniem do spotkania z Chrystusem, aby z Nim prowadzić
własną rozmowę, która dla człowieka, zwłaszcza młodego, posiada znaczenie kluczowe i zasadnicze.6
W duszpasterstwie realizm ewangeliczny umożliwia kontakt
pastoralny „każdego z każdym”. „Pójście za Jezusem” pozostaje jednak osobistą decyzją człowieka, ponieważ jest to odpowiedź na indywidualne wezwanie i zaproszenie Jezusa. W duszpasterstwie na pierwszym planie powinno zatem znaleźć się
6

LM 2.
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jednoznaczne określenie zasad realizowania przez człowieka
powołania chrześcijańskiego w wymiarze indywidualnym. Jedynym wzorem do naśladowania przez wszystkich jest Chrystus, dlatego dopiero osobista odpowiedź na wezwanie Jezusa
daje podstawę do spełniania powołania chrześcijańskiego w wymiarze wspólnotowym. Przedsięwzięcia ewangelizacyjne powinny więc uprzedzać działania duszpasterskie, gdyż w Ewangelii znajduje się odpowiedź na podstawowe pytanie o sens
życia. Prawda ewangeliczna jest natomiast tak ściśle związana
z życiem każdego człowieka i jego doświadczeniami, że spotkanie z Chrystusem nie może dokonać się poza realną rzeczywistością. Ewangelizacja jest dawaniem świadectwa o Chrystusie.
„Tego świadczenia nie można jednak oderwać od prawdy i od
rzeczywistości – pisze M. Gogacz. Ze względu na to umiejętność rozpoznawania prawdy i rzeczywistości jest nieodzowna,
umiejętność przebywania w realnym świecie bytów stworzonych i w realnym świecie Stwórcy, zarazem miłującego nas
Ojca. (...) Nasze nauczanie chrześcijaństwa, nasze zachowanie,
działanie i świadczenie wtedy obudza zaufanie, gdy będzie je
potwierdzała realna rzeczywistość: rzeczywistość stworzeń
i rzeczywistość Stwórcy, który jest Bogiem w Trójcy Osób”.7
Programy duszpasterskie
Zadaniem teologii pastoralnej jest prognozowanie długofalowe i tworzenie programów działań pastoralnych.8 To zadanie
M. Gogacz, Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, „Comunio” 1(1986)6, s. 125-126.
8
W Kościele długofalowe programy działań mogą być związane
z przygotowaniem do obchodu rocznicy wydarzeń historycznych (np. no7
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spełnia pastoralista,9 który jest także futurologiem pastoralnym. Programy działań kościelnych mają najczęściej charakter
doraźny i obejmują przewidywania na krótki czas.10 Do takich
przewidywań potrzebna jest naukowa diagnoza aktualnej rzeczywistości kościelnej w kontekście uwarunkowań historycznych (zewnętrznych). Planowanie działań kościelnych powinno jednak uwzględniać także dalszą perspektywę czasową.
W sposób naukowy takie prognozy długofalowe może formułować futurologia pastoralna.11

wenna przed 1000-leciem chrztu Polski), albo program przygotowania do
obchodu 2000-lecia narodzin Chrystusa.
9
W Polsce przygotowywane są programy duszpasterskie, które tworzy
zespół ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, często tylko teoretyków lub
praktyków. W tych zespołach często brakuje pastoralistów, którzy łączą teorię z praktyką. Do tworzenia takich programów najbardziej pożądany jest
„pastoralista zbiorowy”.
10
Programy duszpasterskie obejmują jeden rok.
11
W futurologii pastoralnej nie chodzi o tworzenie utopii, czy nowych
ideologii, ale o zasadne formułowanie prognoz dla Kościoła w oparciu
o teoretyczną i praktyczną wiedzę o Kościele. Przewidywanie przyszłości
dla działań Kościoła jest łatwiejsze od innych rodzajów futurologii, gdyż
główny cel Kościoła – pełnienie posłannictwa zbawczego – nie może ulec
zmianie, a cele drugorzędne i pośrednie nie wpływają na podstawowe formy urzeczywistniania się Kościoła. Drugim ułatwieniem dla futurologii pastoralnej jest antropologia pastoralna, która ukazuje człowieka w podstawowych i niezmiennych wymiarach człowieczeństwa (człowiek stworzony,
zbawiony, eschatyczny). Ułatwieniem dla futurologii Kościelnej jest też
przyjęcie prawdy, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, dlatego jego rozwój jest celowy, uporządkowany, a osiągnięcie ostatecznego
celu jest pewne pomimo wszystkich braków kościelnego życia wspólnotowego w ludzkim tego słowa znaczeniu. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor
hominis (4. 03. 1979), 21 (dalej skrót: RH).
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a) futurologia pastoralna

Do tworzenia futurologicznych prognoz działań kościelnych
można zastosować różne metody. Najczęściej wykorzystuje się
ekstrapolację trendów aktualnych w praktyce eklezjalnej uwarunkowanych wewnątrzkościelnie z uwzględnieniem przemian
dotyczących rzeczywistości ziemskiej, w której Kościół wypełnia swoją misję zbawczą. Można tu wziąć pod uwagę różne
przemiany religijne, moralne, społeczno-kulturowe, obyczajowe, ekonomiczne, a nawet polityczne. Niektóre przemiany
w Kościele dotyczyć będą struktur (np. wzrost znaczenia małych grup w duszpasterstwie zwyczajnym, powstawanie różnych form duszpasterstwa nadzwyczajnego), a inne przemiany
będą odnosić się do konkretnych czynności pastoralnych (np.
zmiana stylu duszpasterzowania w środowiskach miejskich,
większa aktywność świeckich w radach parafialnych).
Prognozy warunkowe uwzględniają zarówno czynniki pozytywnie, jak i negatywnie wpływające na działalność pastoralną w perspektywie oznaczonego czasu. Im dłuższa jest perspektywa czasowa przygotowywanej prognozy pastoralnej,
tym dokładność przewidywań jest mniej kontrolowana, gdyż
relacje między pozytywnymi i negatywnymi czynnikami
wpływającymi na kształt praktyki kościelnej będą coraz luźniejsze.
W klasycznych przewidywaniach warunkowych mogą pojawić się elementy samospełniających się prognoz. Wynika to
stąd, że wyznaczając prognozę warunkową można z dużą dozą
prawdopodobieństwa wskazać nieuniknioność pewnych zjawisk pozytywnych i negatywnych w rzeczywistości eklezjalnej (np. wzrost liczby osób uznających wartości ewangeliczne
z jednoczesnym kontestowaniem struktur kościelnych: Chrystus – tak; Kościół – nie).
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b) prognozowanie warunkowe

Prognozowanie działalności Kościoła jest ściśle związane
z kierunkami zmian dokonujących się w rzeczywistości ziemskiej. Trendy zjawisk wynikające z procesu globalizacji,
z przemian demograficznych, migracji na dużą skalę, problemów ekologicznych można przewidywać z dużą dokładnością,
gdyż te przemiany są nieustannie monitorowane i naukowo
badane, i interpretowane. Niektóre z nich mają bardzo duży
wpływ na praktykę Kościoła. Projektując zatem odnowę działalności Kościoła, przy uwzględnieniu zbawczego charakteru
ontologicznej wspólnoty uczniów i wyznawców Chrystusa,
należy wskazać w jaki sposób ta wspólnota może się stawać
coraz bardziej również „po ludzku” świadomą wspólnotą życia i działania.12
W działalności Kościoła objawia się wpływ łaski i zaznaczają się uwarunkowania natury. Między nimi nie ma jednak
sprzeczności, gdyż w praktyce pastoralnej zachowują one
swoją autonomię. Ontologiczna wspólnota wyznawców Chrystusa staje się Kościołem za sprawą łaski udzielanej każdemu
członkowi indywidualnie. Owocność zbawczej łaski „ukościelniającej” jest bezwarunkowa. Natomiast uwarunkowania
naturalne Kościoła mają wymiar ludzki i są uzależnione od ludzi funkcjonalnie. Z tej racji Kościół bezwarunkowo wypełnia
plan zbawczy, a jednocześnie w tym samym Kościele duże
znaczenie ma działalność ludzka, choć może z tego powodu
dochodzić do nadużyć w płaszczyźnie natury i praktyki. Trzeba jednak przyjąć podstawową prawdę, że choć budowla Kościoła opiera się na człowieku ze swojej natury kruchym
i ułomnym, ale przez Chrystusa jest on zmienionym jakby

12

RH 21.
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w mocną skałę, która z pomocą Bożą nigdy nie zawiedzie: „Na
tej skale zbuduję Kościół mój”.13
Teologia spekulatywna bada istotę łaski „ukościelniającej”,
analizuje jej nadprzyrodzony charakter, poszukuje uzasadnienia jej owocności, rozważa wpływ łaski na rozwój duchowy
człowieka, określa rolę łaski w posłannictwie zbawczym Kościoła. Owocem tych badań jest eklezjologia teoretyczna. Teologia pastoralna bada natomiast praktykę kościelną, analizując
jej elementy strukturalne, personalne i funkcjonalne, monitorując przebieg poszczególnych działań i procedury ich realizacji, określając szczegółowo ich organizację. W ten sposób
tworzy eklezjologię pastoralną. Należy jednak bardzo mocno
podkreślić, że teologia pastoralna, badając naturę Kościoła objawiającą się poprzez działania, nie narusza autonomii zbawczej łaski „ukościelniającej”, której owocność przejawia się
w indywidualnym życiu każdego członka Kościoła.
Ostateczny cel Kościoła nie podlega wpływom ludzkim,
gdyż nad realizacją planu zbawczego czuwa Boża Opatrzność,
a wspólnota eklezjalna działa pod wpływem Ducha Świętego.
Kościół, jako organiczna wspólnota zbawcza, nie ma zatem
wolnej woli, ani własnej myśli, ale całkowicie podlega działaniom Ducha Świętego. Kościół tworzą ludzie, ale organizm
Kościoła nie jest sumą osób i nie powstaje z połączenia ich egzystencji. To Jezus Chrystus założył Kościół, aby był oddaną
dla całej społeczności ludzkiej matką i rozdawcą zbawienia.
Kościół Chrystusowy jest więc powołany do wypełniania pośrednictwa zbawczego, ale jego misja ma charakter rodzicielski, gdyż jest dla społeczności ludzkiej „matką”. Kościół zatem rodzi zbawczą społeczność ludzką. Zrodzeni przez Kościół
Mt 16, 18. Paweł VI, Encyklika Eccelsiam suam, (6. 08. 1964), 37
(dalej skrót: ES).
13
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wyznawcy Chrystusa na przestrzeni wszystkich wieków okazują mu swą szczególną miłość i troskliwość. Motywem miłości do Kościoła jest zapobiegliwość o chwałę Boga Najwyższego i wieczne zbawienie dusz ludzkich.14
c) pozytywne i negatywne prognozy warunkowe

W przygotowaniu prognoz warunkowych dla praktyki kościelnej zarówno pozytywnych (optymistycznych), jak i negatywnych (pesymistycznych) należy uwzględnić kilka zasad.
Przede wszystkim trzeba precyzyjnie wyznaczyć elementy
strukturalne i funkcjonalne przewidywanych zjawisk (wydarzenia, procesy, przemiany jakościowe i ilościowe). Ważne
jest również określenie warunków, które mogą pozytywnie lub
negatywnie wpływać na prognozowane zjawiska. Trzecia zasada dotyczy wpływu przewidywanych zjawisk na postawy ludzi, przeobrażenia społeczno-kulturowe i system wartości.
Wyznaczając prognozy warunkowe należy także je „oczyścić”
z emocji, które niosą ze sobą bezzasadne nadzieje lub lęki.15
Kościół żyje w świecie i tam spełnia swoją zbawczą misję,
ale stosunki między Kościołem a społeczeństwem różnie się
układają. Biorąc pod uwagę przejawy niechęci społeczeństwa
wobec Kościoła, może on ograniczyć te stosunki do minimum,
by powstrzymać się od kontaktów z bezbożnym społeczeństwem. Może postawić sobie za cel wyszukiwanie zła, które się
w nim panoszy i publicznie go potępiać i zwalczać przez prowadzenie „świętej wojny”. I przeciwnie, może się do zeświecES 21.
Prognozując np. możliwości zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich należy wskazać niezbędne warunki, w jakich to zjednoczenie może
nastąpić, a także przewidzieć w jaki sposób może to wpłynąć na system
wartości i postawy chrześcijan zjednoczonych w jednym Kościele Chrystusowym, a także jaki to miałoby wpływ na rzeczywistość ziemską.
14
15
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czonego społeczeństwa zbliżyć tak dalece, że będzie starał się
albo wywierać na niego wpływ, albo rządzić nim w imieniu
Boga. Kościół, nie wykluczając innych właściwych form, może
też nawiązać dialog ze społeczeństwem. Nie ma on być ciągle
jednakowy, lecz przystosowany do zdatności tych, z którymi
się rozmawia i do okoliczności. Inaczej bowiem wygląda rozmowa z dziećmi, inaczej z dorosłymi; inaczej z wierzącymi
w Chrystusa, a inaczej z tymi, którzy w Niego nie wierzą. Wymaga tego najpierw szeroko rozpowszechniony zwyczaj pojmowania stosunków między tym, co święte, a tym, co świeckie; następnie wzmożony rozwój, który tak bardzo zmienił
wygląd społeczności ludzkiej naszych czasów; pluralizm tegoż
społeczeństwa; wreszcie dojrzałość, jaką osiągnął człowiek
współczesny, który, wierzący czy niewierzący, pod wpływem
cywilizacji, stał się zdolny do myślenia, do prowadzenia rozmowy, do nawiązania poważnego dialogu.16
Jakkolwiek Kościół wiele przyczynił się do postępu kultury, wiadomo jednak z doświadczenia, że z powodów przygodnych uzgadnianie kultury z nauką chrześcijańską nie zawsze
szło bez trudności. Trudności te niekoniecznie przynoszą szkodę życiu wiary, lecz nawet pobudzać mogą umysł do dokładniejszego i głębszego jej rozumienia. Nowsze bowiem badania
i odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych oraz historii i filozofii
nasuwają nowe zagadnienia, które niosą ze sobą życiowe konsekwencje, a także domagają się nowych dociekań od teologów.17 Zadaniem teologów jest poszukiwanie coraz to bardziej
odpowiedniego sposobu podawania doktryny ludziom współczesnym, przy zachowaniu jednak metod i wymogów właściwych nauce teologicznej. Należy bowiem odróżnić sam depo16
17

ES 78.
KDK 62.
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zyt wiary, czyli jej prawdę, od sposobu jej wyrażania przy
zachowaniu jednak tego samego sensu i znaczenia.18
Zasady programowania pastoralnego
Ponieważ Kościół jest społecznością widzialną, dlatego
w działaniach duszpasterskich musi być miejsce dla aktywności ludzkiej, ale w ściśle określonym zakresie. Z tej racji misja
zbawcza powinna być działalnością zorganizowaną, a program
duszpasterski może uwzględniać założenia teorii organizacji
i zarządzania i służyć pomocą również w kierowaniu działalnością zbawczą Kościoła. Należy jednak przyjąć nauczanie
Magisterium o nadprzyrodzonej naturze Kościoła i jego hierarchicznej strukturze. Jeżeli w pełni uznaje się jego boską naturę, to w tej perspektywie można ukazać jego społeczny wymiar (ludzką społeczność).
Biorąc pod uwagę zbawczy cel działalności Kościoła i społeczny wymiar wspólnoty kościelnej pojawia się bardzo ważne
pytanie, które należy uwzględnić w programowaniu duszpasterskim: na ile intensyfikacja działalności społecznej (uzupełniającej) służyć będzie misji zbawczej?
Kościół żyje i działa w ludzkiej społeczności, dlatego głęboko się w niej zakorzenił. Łączność Kościoła ze społecznością ludzką ma konkretne wymiary: z niej otrzymuje swych
członków, od niej pobiera bezcenne skarby ludzkiej kultury,
podziela jej losy i przysparza jej pomyślności. Wszechstronne
badania pokazują jednak, że dzisiejsza ludzkość jest w trakcie
przemian, wstrząsów i rozwoju, które zmieniają nie tylko jej
Por. Jan XXIII, Przemówienie na otwarcie Soboru 11 X 1962, AAS
54(1962), s. 792.
18
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zewnętrzny styl życia, lecz również duchowe nastawienie. Poglądy ludzi, ich kultura umysłowa oraz życie duchowe podlegają silnemu oddziaływaniu czy to wielkich osiągnięć w zakresie wielu nauk, techniki i społecznego życia, czy też prądów
filozoficznych lub różnych teorii państwowości, które nurtują
i przenikają społeczeństwo. Wszystko to, jak morskie fale, zalewa Kościół i wywołuje w nim wstrząsy. Panujące w świecie
stosunki wywierają duży wpływ na członków wspólnoty Chrystusowej i prowadzą do ich oszołomienia i zamieszania, mogącego podważyć same podstawy spoistości Kościoła, gdyż wielu spodziewa się, że Kościół wyrzeknie się swego posłannictwa
i przyjmie nowe i nieoczekiwane formy swego życia.19
Przy planowaniu działalności duszpasterskiej Kościoła pojawiają się zatem ważne pytania natury poznawczej:
1. Czy w przygotowywanych programach duszpasterskich
bierze się pod uwagę potrzeby uczniów Chrystusa w pełni
zjednoczonych ze wspólnotą eklezjalną?
2. Czy w planach duszpasterskich uwzględnione są potrzeby
ludzi słabo związanych ze wspólnotą kościelną?
3. Czy programowanie duszpasterskie wychodzi naprzeciw
potrzebom ludzi niezwiązanych z Kościołem?
Kościół, zanim przystąpi do przestudiowania jakiejkolwiek
specjalnej kwestii i zanim wyważy wytyczne swego postępowania w stosunku do społeczności ludzkiej, musi najpierw zastanowić się nad samym sobą. Kościół powinien zatem lepiej
rozeznać zlecone sobie do wykonania Boże zamiary, aby nabrać więcej światła, nowych sił oraz przypływu radości do wykonania swych zadań, a wreszcie znaleźć bardziej stosowne
metody nawiązania bliższych, skuteczniejszych i owocniejszych stosunków ze społecznością ludzką, do której przecież
19

ES 26.
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sam należy, chociaż odróżnia się od niej właściwymi sobie
i wręcz znamiennymi cechami.20 W tej perspektywie pojawiają
się kolejne kwestie dyskusyjne. Planowanie działań Kościoła,
zarówno duszpasterskich, jak i uzupełniających, domaga się
autorefleksji Kościoła, który powinien coraz lepiej poznawać
sam siebie. To jest zadanie całej teologii, ale szczególna misja
badawcza w tym względzie przypada teologii pastoralnej. Dopiero na drugim etapie w programowaniu duszpasterskim należy bliżej określić cele, zadania, metody i środki działań pastoralnych: duszpasterskich, apostolskich, ewangelizacyjnych,
uzupełniających (edukacja, wychowanie, działalność społeczno-charytatywna, działalność kulturalna, medialna).
Przy planowaniu duszpasterskim bardzo ważna jest również specyfika wewnątrzkościelnej sytuacji, jak również wpływy zewnętrzne, uwarunkowane religijnie, społecznie, kulturowo, obyczajowo, ekonomicznie, politycznie. Każda ocena
sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej Kościoła powinna być weryfikowana przy pomocy precyzyjnie określonych kryteriów
sformułowanych w oparciu o badania teologicznopastoralne
z jednej strony i badania empiryczne z drugiej strony.
W założeniach programów duszpasterskich przyjmuje się,
że zaplanowane działania będą skuteczne, czyli przyniosą spodziewany efekt. Należy zatem dokładnie określić, co powinno
pozostać w Kościele nienaruszone, a co podlega odnowie.
Nadprzyrodzony wpływ Ducha Świętego na życie Kościoła
prowadzi do tego, aby z jednej strony coraz bardziej harmonizowało ono z pierwotną myślą swego Założyciela, a z drugiej
z właściwym społeczności ludzkiej charakterem, który Kościół kształtuje przez głoszenie Ewangelii zbawienia.21 Zapla20
21

ES 18.
ES 44.
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nowana wizja Kościoła w przyszłości musi zatem uwzględniać
oczekiwania jego członków. Nie można tutaj jednak działać na
zasadzie popytu i podaży. Członkowie Kościoła powinni być
odpowiednio przygotowywani do przyjęcia i akceptowania
nowego oblicza Kościoła. Kościół nieustannie przemienia się,
zdąża do Chrystusowego ideału, ale jednocześnie pozostaje
bliski ludziom, których słabości ograniczają jego rozwój
w kierunku doskonałości. Z tego powodu Kościół poszukuje
możliwości swojej własnej odnowy, czyli naprawy tych błędów, których dopuścili się jego członkowie, a które mu
w zwierciadle jego wzoru – Chrystusa, wytyka i piętnuje jego
własne sumienie. Celem programów duszpasterskich jest zatem uświadamianie członkom Kościoła, że muszą błędy swoje
naprawić i dążyć usilnie ku wszelkim rzeczom doskonalszym,
a także by z namysłem dobierali sobie środki do osiągnięcia tej
koniecznej odnowy, której celem będzie ulepszenie życia
wspólnoty kościelnej.22
Programy duszpasterskie powinny być przygotowywane
zespołowo, z zaangażowaniem specjalistów z różnych dyscyplin wiedzy o Kościele i jego działalności. W programowaniu
duszpasterskim niezbędna jest również pomoc specjalistów
z nauk świeckich i praktyków różnych dziedzin szeroko pojętego życia społeczności ludzkiej.
Programy duszpasterskie powinny być całościowo przygotowane, bez konieczności dostosowywania jego głównych założeń do duszpasterstwa realizowanego w poszczególnych diecezjach. Pozostać należy zatem na dużym stopniu ogólności
organizacyjnej. Nie można bowiem w taki sposób przygotowywać programów ogólnopolskich, aby poszczególne diecezje
zmieniały jego podstawowe założenia. Duszpasterstwo diece22

Por. ES 44.
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zjalne ma swoją specyfikę, której nie powinien naruszać dobrze
skonstruowany program ogólnopolski. Istnieje natomiast konieczność zharmonizowania celów programu ogólnopolskiego
z inicjatywami diecezjalnymi. Tworzenie ciągle nowych propozycji wprowadza niepotrzebny bałagan organizacyjny. Program
ogólnopolski nie powinien burzyć duszpasterstwa diecezjalnego, ale je uzupełniać, wspomagać, inspirować, odnawiać, podbudowywać.
W każdej diecezji Kościół wypełnia misję zbawczą w łączności z całym Kościołem. To jest podstawowe założenie. W Kościele lokalnym realizowane są też podstawowe funkcje zbawcze
i uzupełniające. Na tych fundamentach należy zatem budować
programy duszpasterskie, bez wprowadzania niepotrzebnych nowości organizacyjnych. Każda diecezja, niezależnie od programu, musi bowiem uaktualniać sposoby wypełniania misji zbawczej. Zadaniem każdego Kościoła lokalnego powinno być
natomiast bieżące monitorowanie prowadzonych działań duszpasterskich, ułożenie kalendarza realizowanych dzieł, promowanie inicjatyw duszpasterskich w wymiarze diecezjalnym.
Na koniec warto powrócić jeszcze raz do pierwszego pytania: czy działalność zbawczą można programować? Programy
duszpasterskie mobilizują członków Kościoła i ukierunkowują
ich działalność. Należy zatem przygotowywać coroczne programy duszpasterskie. Trzeba natomiast zastanowić się poważnie nad ich adresatami. Program duszpasterski spełni swoją rolę, jeżeli dotrze do adresatów. Można uznać, że do tej pory
program znały wybrane osoby, przede wszystkich proboszczowie. Program powinien natomiast znaleźć się w każdym domu
katolickiej rodziny. Współcześni chrześcijanie nie czytają Biblii, nie zaglądają do Katechizmu? To nie jest argument. Program powinien znaleźć się w rodzinach katolickich.
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Istnieje bardzo dużo możliwości i dróg dotarcia do ludzi.
Można przygotować istotne treści w formie bardzo małych publikacji; można docierać przez katechizowaną młodzież, przez
członków różnych kościelnych stowarzyszeń; można szukać
dróg dotarcia do adresatów przez Internet. Założenia programu
powinny być znane jak najszerszej grupie osób. Sam program
niczego nie zmieni, sama wiedza na jego temat również nie
spełni swojej roli, ale sprawdzianem jego potrzeby i skuteczności jest każdy uczeń Chrystusa, utożsamiający się z Kościołem, albo będący daleko od niego. Program duszpasterski powinien żyć, a siła jego życia pochodzi od każdego człowieka,
który odnajdzie w nim dla siebie wskazówki na drodze swojego życia Chrystusowego i światowego. Program ma do spełnienia podstawowe zadanie: przyciągać do Chrystusa i pomagać w codzienności Jego uczniom, aby zdążali droga wiary do
osiągnięcia skarbu w niebie.
Summary
This article is a continuation of the text of the eighteenth
number WSP. It describes the process of pastoral planning. In
planning should take into account the reality of the Gospel,
long-term projections of pastoral care, conditional forecasts.
The author describes the principles of pastoral programming.
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ROLA FORMACJI DUCHOWEJ
W APOSTOLSTWIE ŚWIECKICH
Role of spiritual formation in the apostolate of the laity
Duchowość świeckiego należy odróżnić od duchowości, jakie mogą uprawiać świeccy.1 Rada Papieska Świeckich w do* Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAK, kierownik Katedry
Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
sekretarz-skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Pastoralistów i Duszpasterzy
im. Jana Pawła II, przewodniczący redakcji „Warszawskich Studiów Pastoralnych” (półrocznik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW). Autor ma
w swoim dorobku 14 książek, kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularnych. Na szczególną uwagę zasługują: Pielgrzymka do Ojczyzny Jezusa śladami Trójjedynego Boga, Warszawa 2003; Miłość
zbawcza w Kościele i w świecie. Wizja teologiczno-pastoralna w świetle
nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2006; Pallotyńskie apostolstwo miłości, Warszawa 2007; Kościołowi w Polsce powiedz…Refleksja teologicznopastoralna, Warszawa 2009. Promotorem pięciu doktoratuów. 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 Medalem Pro Memoria.
1
Ojcowie soborowi określili istotę przygotowania duchowego do apostolstwa: „Przede wszystkim zaś człowiek świecki niech nauczy się pełnić
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kumencie wydanym w 1979 roku stwierdza, że „im więcej
obowiązków pełni świecki w strukturach kościelnych, tym pilniej zważać powinien na swe specyficzne powołanie świeckiego w prawdziwym świecie, aby uniknąć wszelkiej pokusy klerykalizacji”.2
Duchowość wiernych świeckich domaga się zatem wyraźnego podkreślenia ich „charakteru świeckiego”, którego źródłem jest chrzest i bierzmowanie (por. KK 31).3 Dzięki nim
chrześcijanin uczestniczy we wspólnym kapłaństwie Ludu Bożego. Apostolstwo świeckich posiada również swoistą autonomię, której podstawę stanowi uczestnictwo w misji Chrystusa
i Jego Kościoła. Zadaniem świeckich jest być Kościołem tam,
gdzie jest świat, realizować i przedłużać miłość, jaką Chrystus
i Kościół żywią dla świata.4 Formalna wartością, jaką świeccy
w swym powołaniu mają wyrazić jest miłość Chrystusa i Koposłannictwo Chrystusa i Kościoła, przeżywając przez wiarę boską tajemnicę stworzenia i odkupienia, pobudzany przez ożywiającego Lud Boży
Ducha Świętego, który nakłania wszystkich ludzi do miłości Boga Ojca
oraz świata i ludzi w Bogu” (DA 29).
2
J. Manzanares, Świeccy i życie liturgiczne, w: Laikat w Kościele katolickim, Warszawa 1992, 112.
3
„To jest największy błąd – twierdzi S. Urbański – że uważamy życie
duchowe, mistyczne za coś nadzwyczajnego, tylko dla wybranych, poświęconych Bogu, zamkniętych w klasztorach. Nie, to zwyczajna droga życia
chrześcijańskiego. Tylko od nas od współdziałania z łaską Bożą zależy, jaki
poziom życia duchowego osiągniemy. Czy taki, w którym relacja do Boga
staje się relacją całościową osoby do osoby? Pojmując w takim sensie osobiste życie duchowe, należy przyznać, iż nie wszyscy chrześcijanie osiągną
ten stan. Wielu zadowala się życiem osobistym, nie osiągając ciągłości koniecznej dla rzeczywistej personalizacji wiary i w konsekwencji rezygnują
z rozwoju życia duchowego”. S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, MŚ
15(1998), 3.
4
„Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat”
(KKK 863).
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ścioła do świata, miłość, która zbawia i przebóstwia go przez
używanie i przemianę jego dóbr.
Święty Wincenty Pallotti do ważnych elementów duchowości apostolskiej zaliczył: Eucharystię, modlitwę i świadectwo
życia.5 Na współzależność tych elementów zwrócił uwagę Jan
Paweł II, zwracając się do młodych z prośbą o podjecie misji
apostolskiej: „Nie bójcie się wyjść na ulice i place, by niczym
apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia
w wielkich miastach, osiedlach i na wsiach. Nie czas wstydzić
się Ewangelii (por. Rz 1, 16), czas ją głosić «na dachach» (por.
Mt 10, 27). Porzućcie bez lęku wygodne życie, aby podjąć wyzwanie głoszenia Chrystusa we współczesnej metropolii. To
wy musicie «wyjść na rozstajne drogi» (por. Mt 22, 9) i zapraszać każdego spotkanego na szlaku wędrowca na ucztę, którą
Bóg przygotował dla swego ludu. Strach bądź obojętność nie
mogą was powstrzymywać od głoszenia Ewangelii, bo nie ma
ona być sprawą osobistą, prywatną. Trzeba umieścić ją na
świeczniku, by ludzie mogli zobaczyć jej światło i chwalili naszego niebieskiego Ojca (por. Mt 5, 15-16)”.6
Spełnienie tak określonej misji apostolskiej wymaga odpowiedniego przygotowania, bez którego wierni świeccy nie potrafią zaangażować się apostolsko. Przeciętny człowiek po
skończonej pracy wycofuje się z życia publicznego w krąg rodziny i swoich najbliższych przyjaciół. Długie godziny spędza
przed telewizorem, na pielęgnowaniu ogródka czy na rozmowach ze znajomymi. W miejscach, w których przebywa, istnieje sporo możliwości, by życie stało się osobowe i wspólnotowe. Miejsca te dają też pewne szanse na apostolstwo
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, 201.
6
Jan Paweł II, Kochana młodzieży!, Warszawa 1997, 112.
5
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i duszpasterstwo specjalne, ale nikt tego nie czyni, by nie być
posądzonym o brak tolerancji. Duszpasterze, tworząc zamknięty krąg, najlepiej czują się pośród siebie i w niewielkim
tylko stopniu nawiązują bliższe kontakty z osobami spoza własnej grupy. Pod pozorem uszanowania należnej każdemu wolności wolą raczej mniej niż więcej oddziaływać na innych.7 Ta
opinia M. Majewskiego o współczesnych Europejczykach pozwala dostrzec również niebezpieczeństwa, na które narażone
jest polskie dzieło apostolatu świeckich, od którego w dużej
mierze będzie zależeć, czy we współczesnym pokoleniu Polaków spełniać się będą optymistyczne wizje przyszłości wspólnoty kościelnej i społeczeństwa, czy raczej urzeczywistnią się
najbardziej katastroficzne zapowiedzi totalnego chaosu w Kościele i w świecie.
„Apostolstwem nazywa się wszelką działalność Ciała Mistycznego, która zmierza do rozszerzenia Królestwa Chrystusa
po całej ziemi” (KKK 863). W tym dziele właściwą funkcją laikatu jest chrześcijańskie ożywianie świata doczesnego. Nie
pomniejsza to jednak znaczenia istotnego przywileju świeckich, jakim jest prawo uczestniczenia czynnego w realizacji
misji zbawczej Kościoła. Różnice występujące między członkami Kościoła, wynikają z działania łaski, która w różny sposób ubogaca poszczególnych wiernych i zobowiązuje do odmiennego sposobu postępowania: „stosownie do powołań,
wymagań czasów i darów Ducha Świętego apostolstwo przyjmuje bardzo zróżnicowane formy” (KKK 864). Działaniom
charyzmatycznym potrzebna jest legitymizacja od hierarchii
kościelnej, której przysługuje prawo orzekania o autentycznoM. Majewski, Przekaz wiary nowemu pokoleniu, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków
1991, 47.
7
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ści charyzmatów (KK 12) i na której spoczywa obowiązek
czuwania, aby ich wprowadzanie w czyn służyło wspólnocie
kościelnej. Obowiązkiem hierarchii jest też udzielanie wiernym świeckim pomocy „z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów” (KPK 213). Natomiast
świeccy mają obowiązek i prawo poznawania nauki chrześcijańskiej, „każdy w sposób dostosowany do jego możliwości
i zajmowanej pozycji” (KPK 229, 1).8 Przygotowanie świeckich do apostolatu zakłada również „pełną formację humanistyczną, dostosowana do uzdolnień i warunków życia każdego. Świecki bowiem, znając dobrze świat współczesny,
powinien być wrośnięty we własną społeczność i jej kulturę”
(DA 29).9
Celem ostatecznym apostolstwa jest zbawienie człowieka
i świata. Celem bliższym jest ukazanie światu orędzia Chrystusa i przekazanie mu Jego łaski (DA 6; DM 1). Warunkiem
Różnica między kapłanami a wiernymi świeckimi polega na odmiennym sposobie sprawowania kapłańskiego, profetycznego i królewskiego
urzędu Chrystusa. „Osoba świecka jest w rzeczy samej prawdziwie kapłanem, prorokiem i królem. Jednakże o ile ordynowany szafarz jest i działa –
jako kapłan, król i prorok – w osobie Chrystusa jako Głowy, to świeccy są
i działają tak (...), jak ciało Chrystusa. Rolą kapłaństwa hierarchicznego jest
bowiem działać w osobie Chrystusa-Głowy z tytułu sakramentu święceń,
przekazywać łaskę Chrystusa słowami i przez sakramenty, podczas gdy rola
świeckich, która pochodzi z sakramentu chrztu i bierzmowania, polega na
szukaniu Królestwa Bożego poprzez angaż w sprawy doczesne i kierowanie
nimi zgodnie z wola Bożą”. P. C. Phan, Możliwość duchowości świeckich:
ponowne przebadanie niektórych założeń teologicznych, „Communio”
7(1987)3 , 70.
9
Należy unikać klerykalizacji i monachizacji apostolstwa, gdyż stanowią one dla Kościoła takie samo zagrożenie jak jego całkowita laicyzacja.
R. Forycki, L. Balter, Apostolstwo chrześcijan świeckich a apostolstwo
chrześcijan nie-świeckich, „Communio” 1(1981)6, 108.
8
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podstawowym jest osobiste zjednoczenie z Chrystusem
(DA 4): „Chrystus posłany przez Ojca jest źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele, jest więc oczywiste, że
skuteczność apostolstwa (...) świeckich zależy od ich żywego
zjednoczenia z Chrystusem” (KKK 864). Powołanie apostolskie stawia cel ogólny – uchrześcijanienie świata. Na mocy
tego powołania świecki chrześcijanin – według określenia
J. Maritain’a – jest akordowym pracownikiem świata. Podczas
gdy kapłani i zakonnicy mogą pracować dla budowy chrześcijańskiego świata „na godziny” lub „na dniówki”, to świecki
chrześcijanin jest najęty przez Boga na pracę „akordową”,
a więc na cały czas aż do wykonania dzieła. Świecki nigdy nie
opuszcza swojego miejsca w świecie i na mocy Bożego powołania „ma zaszczytny obowiązek przyczyniać się do tego, aby
plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi” (KK 33).
Duchowni zapoczątkowują i rozwijają apostolstwo chrześcijan świeckich chrzcząc i bierzmując (te sakramenty stanowią podstawę i źródło apostolstwa świeckich), sprawując Eucharystię i udzielając innych sakramentów, a także głosząc
w imieniu Kościoła słowo Boże (działalność duchownych
w tej dziedzinie przyczynia się do rozwoju apostolstwa świeckich – por. KK 33; DA 30). Świeccy natomiast wspomagają
duchownych modlitwą i czynem (DK 9), a życiem w zgodzie
z radami ewangelicznymi.10
W ocenie współpracy wiernych świeckich z hierarchią w Kościele
Polskim należy uwzględnić odpowiedzi na następujące pytania: „Czy Kościół w Polsce dysponujący bogatą kadrą duchowieństwa, jest zdolny wychować solidnych chrześcijan o nastawieniach apostolskich, działających
czynnie w strukturach parafialnych i ponad parafialnych oraz w świecie zewnętrznym? Czy dominujące u nas duszpasterstwo masowe nie stanowi
pewnej przeszkody dla rozwoju religijno-apostolskiego świeckich? Czy do10
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Modlitwa jako środek apostolski
Pierwszym środkiem wypełniania tej misji apostolskiej jest
według świętego Wincentego Pallottiego modlitwa, „która pozwala u Dawcy wszelkiego dobra uzyskać potrzebne łaski mające na względzie zbawienie innych”.11 Dlatego w normalnym
rytmie życia trzeba dawać Bogu czas, którego się nie posiada
z powodu zapracowania, nawału różnych spraw. Gdy jednak
człowiek przeciwstawi się błahostkom, głupotom, truciznom,
kompromisom i rezygnacji, obrzędom próżności, szantażom
wygody, to znajdzie czas dla Boga, czas na „wzniesienie serca”, na „proste spojrzenie ku niebu”. Prawdziwy czas dla Boga
obejmuje wszystko to, co zostaje wydarte marnotrawstwu,
rozrzutności, gadulstwu, niewoli aktywności, hałasowi muzyki
i telewizji, targowisku próżności, bałwochwalstwu, i obejmuje
to, co zostaje poświęcone Jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Modlitwa jest więc czasem dla Jezusa, przylgnięciem do
Niego całym sercem pełnym miłości.12
Pallotti podkreślał, że modlitwa jest „potężnym środkiem,
który mocen jest zapewnić dziełom apostolskim skuteczny
rozwój; jest również środkiem łatwym i powszechnym, ponieważ miłosierdzie Boże nie wyklucz z niej nikogo, przeciwnie,
wszystkim poleca się modlić (por. Łk 18,1) z pokorą ducha,
skruchą oraz pragnieniem serca i wszyscy mogą to w łatwy

konujące się u nas przemiany w dziedzinie apostolstwa świeckich nie prowadzą do powolnego tworzenia się „elity katolickiej”, bez aktywizacji apostolskiej szerokich mas ludzi świeckich?”. J. Mariański, Kontrowersje wokół roli
świeckich w parafii, w: Kościół-świat-świeccy, Warszawa 1988, 70.
11
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, 209.
12
S. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, MŚ
16(1998), 5.
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sposób czynić”.13 A więc modlitwa stanowi proces, dzięki któremu człowiek doświadcza najwyższych prawd wiary, że Bóg
jest naszym Ojcem, że Jezus jest naszym Zbawcą, że Duch
Święty mieszka w nim. Jednocześnie poprzez proces rozwoju
modlitewnego człowiek odkrywa zarówno wspaniałość bycia
dzieckiem Boga, jak i wyzwala zdolność do zachwytu Bogiem. Wszyscy ludzie są powołani do doświadczenia obecności Chrystusa w sobie samych - doświadczenia miłości. Dzięki
niemu ludzie potrafią wcielać miłość w życie codzienne i stawać się bardziej kochającymi,14 zwłaszcza w stosunku do ludzi
„innych” wyznań. Ważność apostolstwa modlitwy o jedność
chrześcijan podkreślał święty Wincenty Pallotti, dla którego
modlitwa była najważniejszą aktywnością na drodze do realizacji jednej owczarni zapowiedzianej przez Chrystusa. Dlatego wszyscy chrześcijanie powinni modlić się o ten dar i innych
do tej modlitwy zachęcać.15
Świadectwo życia
Apostolstwo świeckich obejmuje zasięgiem wszystkich ludzi, zwłaszcza osoby należące do danego środowiska, bez
względu na ich stosunek do religii, na ich narodowość, rasę,
pozycję społeczną (DA 14). Apostolstwo to kieruje się jednak
w sposób szczególny ku tym, którzy z różnych względów nie
są objęci normalnym duszpasterstwem Kościoła, albo do któC. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, 209.
14
S. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, MŚ
16(1998), 5.
15
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, 214.
13
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rych duchowni nie są w stanie dotrzeć (KK 35). Istnieją środowiska szczególnie dostępne dla świeckich, jak rodzina, zwłaszcza ich własna, miejsce pracy, odpoczynku, w których
chrześcijanie spotykają się na co dzień ze sobą i z innymi ludźmi. Nie brakuje nigdy w tych środowiskach osób potrzebujących pomocy: zrażonych do „oficjalnego” Kościoła i do religii, mających przeróżne nieprzezwyciężalne trudności,
szukających, często po cichu, bratniej duszy i pomocnej ręki.
Mogą to być nawet rodzice, dzieci, współmałżonek, koledzy,
towarzysze pracy, sąsiedzi, osoby samotne i chore, starcy. Troska o tych ludzi, przychodzenie im z pomocą duchową lub materialną, albo też organizowanie dla nich odpowiedniej pomocy, konkretnie zaś troska o jedność i miłość w rodzinie,
o dochowanie wierności i o nierozerwalność małżeństwa,
o chrześcijańskie wychowanie dzieci, o dzieci osierocone, porzucone, zaniedbane, zwłaszcza z rodzin patologicznych, o poszanowanie praw rodziny w społeczeństwie, o uczciwość i rzetelność w pracy, o zrozumienie wzajemne i o harmonijne
współżycie między ludźmi – to wszystko stanowi przedmiot
apostolstwa wiernych świeckich.
Apostolstwo świeckich wiąże się bowiem z realizacją
wszelkiego możliwego dobra (DA 13), łącznie z urzeczywistnianiem braterstwa między ludźmi oraz najogólniej pojętej miłości i sprawiedliwości (DM 19). Szczególnym jednak celem
apostolstwa jest jednak przekazywanie ludziom Ewangelii
(DA 31).
Świadkami Ewangelii mogą być ludzie, którzy przeżyli autentyczne nawrócenie, wymagające przemiany.16 Wierni świecS. Urbański twierdzi, że świeccy „jak najbardziej mogą być kierownikami duchowymi. Ale muszą zdobyć odpowiednią wiedzę teologiczną, której oprócz pobożności i własnego doświadczenia wymaga się od kierowni16
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cy, którzy zaniedbują świadectwo życia, stają się nieautentyczni, a głoszone przez nich słowo Boże nie przygotowuje i nie
pomaga w poniesieniu ofiar, które związane są z nawróceniem.
Brak postawy świadectwa w apostolskiej działalności staje się
przyczyną niepokoju u wiernych co do intencji i celów podejmowanych przez Kościół działań pastoralnych. Zdaniem
świeckich apostołów jest zamienić pragnienie świętości
w działanie. S. Urbański podkreśla, że jest to „bardzo istotne,
bo często słyszy się głosy: jak można dzisiaj mówić o życiu
duchowym, gdy mamy tylu biednych, gdy panuje głód, zatrucie środowiska, niesprawiedliwość społeczna?... Właśnie trzeba mówić o życiu duchowym! Chrześcijanin musi polegać na
sile innej, niż czysto ludzka. Przeżywane w życiu duchowym
doświadczenie obecności Boga nie polega już dłużej na własnym „ego”, lecz na „sile” potężniejszej niż własna. Sam
Chrystus zapewnił, że beze Mnie nic uczynić nie możecie (por.
J 15, 5). Wówczas chrześcijanin jest osobą najbardziej czynną.
Żyjąc w wielkiej łączności z Bogiem, która przemienia całą
jego osobowość, powiększa swoje zdolności do bardziej ludzkiego działania. Dlatego nie chce żyć na peryferiach życia, ale
pragnie być zaabsorbowany autentyczną ludzką egzystencją”.17
Pogłębiona refleksja teologiczno-pastoralna nad apostolstwem świeckich pozwala dostrzec zależność między intensywnością świadectwa słowa a akceptowaniem różnych form
działalności pastoralnej Kościoła (świadectwo życia). Świaka duchowego – nie może ślepy prowadzić ślepego. Kierownictwo duchowe
jest szczególnie potrzebne ludziom, którzy żyją głębokim życiem duchowym (mistycznym), ale często z braku wiedzy na ten temat nie rozpoznają
stanów swojego wnętrza, np. stanu ciemnej nocy ducha”. S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, MŚ 15(1998), 2.
17
S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, MŚ 15(1998), 3.
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dectwo słowa i świadectwo życia powinny znajdować się
w służbie nawrócenia, gdyż to jest właściwy początek drogi
prowadzącej od przyjęcia Ewangelii Chrystusowej do włączenia się we wspólnotę Kościoła. W procesie nawrócenia dużą
rolę odgrywa apostolstwo indywidualne, którego istotą jest
spotkanie i rozmowa z konkretnym człowiekiem.18 Ten rys
apostolstwa życia podkreślał święty Wincenty Pallotti. Czując
się przynaglony miłością do działania dla zbawienia dusz dostrzegał małość swojej miłości: „Boże mój i wszystko! Wszyscy inni kochają Cię prawdziwie, dokonując z bezgraniczną
doskonałością wielkich i dobrych czynów, ja zaś pod wpływem złości bez miary, oprócz zbrodni i bezbożności nic innego nie czynię”.19 Głębokie życie modlitwy nie usuwa zatem
trudności pojawiających się w zrozumieniu jej istoty. Wynikają one między innymi z tego, że zawiera ona wymiar tajemnicy, której nie da się pokonać zarówno w pojmowaniu człowieka, jak i Boga. Człowiek pozostaje dla siebie nadal „istotą
nieznaną”, tym bardziej Bóg w swojej nieskończoności jest
„Istotą Nieznaną”. Nie oznacza to jednak całkowitej bezradności w Jego rozpoznawaniu. Przykładem jest Mała Tereska,
G. Miller, podkreślając znaczenie dialogu duszpasterskiego, podaje
jako przykład rekolekcje parafialne. „Doskonałym tematem do rozważań
podczas parafialnych rekolekcji byłoby zastanowienie się, co nam chrześcijanom-katolikom, regularnie uczęszczającym do kościoła, mają do powiedzenia inni (nie uczęszczający do kościoła, niekatolicy, niechrześcijanie);
poganin chrześcijaninowi, laik teologowi, słaby możnemu, biedak bogatemu, młodzież dorosłym, dzieci rodzicom. Jak się dobrze dzieje w parafii,
w której widać troskę o wysłuchiwanie i prawdziwą zdolność do dialogu.
Wynika z tego, że od nieustannego pouczania należy odstąpić”. G. Miller,
Tolerancja cnotą chrześcijańską, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, pr. zb. pod red. Z. Marka, Kraków 1991, 132.
19
C. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, 217.
18

165

Ks. Edmund Robek SAC

u której w życiu duchowym zmaganie się z wewnętrznymi
trudnościami szło w parze z pragnieniem świętości i przyczyniało się do życiowego odkrycia, jakim jest „mała droga”. Zarówno wyzwolenie z wewnętrznych trudności, jak i szukanie
związku z Bogiem Niepojętym zrodziło u niej „drogę dziecięctwa”, drogę najgłębszej modlitwy. Może współczesnemu
człowiekowi droga modlitwy wydaje się niemożliwa, a rady
św. Teresy - nierealne. Modlitwa w pojęciu Świętej Karmelu
wiąże się najściślej z życiem chrześcijańskim. Nie jest w żadnym wypadku jakimś luksusem, na który mogą sobie pozwolić
jedynie zakonnice żyjące za klauzurą. Św. Teresa z największym przekonaniem wykazuje, że modlitwa należy do istoty
życia duchowego człowieka. Być chrześcijaninem to znaczy
mieć łaskę synostwa Bożego, być dzieckiem Boga, mieć prawdziwą zdolność mówienia do Niego: „Ojcze”, która wynika
z żywego i osobistego związku z Nim. Związek ten wyraża zaś
najpełniej modlitwa (KKK 2558).20
Rady ewangeliczne
Rady ewangeliczne są przyporządkowane tej doskonałości,
do której wszyscy są powołani, bo wszyscy ludzie są wezwani
do świętości. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo nie stanowią
same z siebie jakiejś bliższej formy naśladowania Chrystusa,
bardziej zażyłej jedności z Bogiem; raczej są ich wspomożeniem.21 Nie można jednak pomniejszać znaczenia rad ewangeS. Urbański, Modlitwa okrzykiem wdzięczności dla Boga, MŚ
16(1998), 4.
21
P.C. Phan, Możliwość duchowości świeckich: ponowne przebadanie
niektórych założeń teologicznych, Communio 7(1987)3, s. 72.
20

166

Rola formacji duchowej w apostolstwie świeckich

licznych w życiu osób, które decydują się na konsekrację i złożenie ślubów. Osoby zakonne i członkowie instytutów
świeckich przyjmują na siebie zobowiązania, które przekraczają zwyczajne wymagania związane z naśladowaniem Chrystusa. „Stan zakonny ujawnia (…) wyniesienie królestwa Bożego ponad wszystko, co ziemskie oraz jego najważniejsze
potrzeby; ukazuje też wszystkim ludziom przeogromną wielkość potęgi Chrystusa królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele” (KK 44).
Można zatem stwierdzić, że życie według rad ewangelicznych
ukazuje nadprzyrodzony i transcendentny majestat Boga Trójjedynego, a zwłaszcza wielkość planu Ojca, który pragnął, by
synowską odpowiedzią na Jego nieskończoną miłość był całkowity dar osoby. Życie osób konsekrowanych jest świadectwem pociągającej mocy Chrystusa, Słowa Wcielonego, który
opanowuje całą egzystencję, aby ją uszlachetnić poprzez najwyższe uczestnictwo w tajemnicy życia trynitarnego. Jednocześnie jest ono znakiem przemieniającej mocy Ducha Świętego, który napełnia wszystkie dusze darami odwiecznej Miłości,
dokonuje w nich wszystkich wspaniałości odkupieńczego
dzieła i udoskonala ludzką odpowiedź wiary i posłuszeństwa
w dziecięcej miłości.22
Rady ewangeliczne mają również znaczenie eschatologiczne. Na pierwszym miejscu jest czystość serca potwierdzona
poprzez konsekrowany celibat, który zapowiada w sposób
szczególny życie wieczne i zjednoczenie z Chrystusem Oblubieńcem. Eschatologiczny wymiar ma również ubóstwo konsekrowane, które jest zapowiedzią obfitości dóbr i zapewnia
skarb w niebie. Konsekrowane posłuszeństwo otwiera natoJan Paweł II, Katecheza Życie konsekrowane znakiem i świadectwem
królestwa Chrystusowego 8 II 1995, 3.
22
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miast drogę do zdobycia doskonałej wolności dzieci Bożych
zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego. Życie konsekrowane przypomina zatem o wartości dóbr niebieskich, które – jak naucza
chrześcijaństwo – są obecne już w perspektywie misterium
Chrystusa, Syna Bożego, który zstąpił z nieba na ziemię
i wstąpił do nieba jako Głowa („nowy Adam”) nowej ludzkości, powołanej do uczestnictwa w Bożej chwale. Te prawdy zawarte są w Konstytucji Lumen gentium, która naucza, że skoro
„Lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, lecz szuka przyszłego, to stan zakonny, który bardziej uwalnia swych członków
od trosk ziemskich, w wyższym też stopniu tak ukazuje
wszystkim wierzącym dobra niebiańskie już na tym świecie
obecne, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu
zyskanemu dzięki odkupieniu Chrystusa, jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę królestwa niebieskiego” (KK 44). Osoby konsekrowane są więc znakami
i świadkami początku życia niebieskiego w życiu ziemskim,
które nie może odnaleźć w samym sobie własnej doskonałości, lecz powinno być coraz bardziej ukierunkowane ku życiu
wiecznemu: ku przyszłości już obecnej w zarodku, w łasce rodzącej nadzieję.23
Ze świadectwa życia konsekrowanego, poprzez które szczególnie widoczna staje się wśród ludzi cała zbawcza prawda
Ewangelii, rodzi się też właściwy ich powołaniu udział w apostolstwie Kościoła, w jego uniwersalnej misji, która równocześnie na tyle różnych sposobów i poprzez różnorodność darów
udzielanych przez Boga urzeczywistnia się pośród wszystkich
narodów. Specyficzne posłannictwo osób konsekrowanych
idzie harmonijnie w parze z misją Apostołów, których Pan poJan Paweł II, Katecheza Życie konsekrowane znakiem i świadectwem
królestwa Chrystusowego 8 II 1995, 5.
23

168

Rola formacji duchowej w apostolstwie świeckich

słał na cały świat, aby „nauczali wszystkie narody” (Mt 28,
19); jest też z tą misją zespolone w porządku hierarchicznym.
W tym apostolstwie, jakie spełniają osoby konsekrowane, ich
oblubieńcza miłość do Chrystusa staje się w sposób niejako
organiczny miłością Kościoła jako Ciała Chrystusa, Kościoła
jako Ludu Bożego – Kościoła, który sam jest równocześnie
Oblubienicą i Matką.24
W duchowości apostolskiej osób świeckich trzeba przyjąć
zasadę, że świętość ma być osiągnięta w świecie oraz przez
jego wartości. Duchowość posiada wartość i jest dostosowana
do laikatu jedynie wówczas, gdy jasno wyraża, jak w konkretnym, codziennym życiu chrześcijanin świecki może cieszyć
się pełnią życia, a także prowadzić pełne życie jako wyraz
swej szczerej miłości do Boga i bliźniego. Stan usytuowania
w świecie, właściwy dla świeckich, stanowi bowiem pozytywną wartość przed Chrystusem i w Kościele, oraz w konsekwencji, domaga się konkretnej, odpowiedniej dla niego duchowości.25
SUMMARY
The article describes the role of spiritual formation in the
apostolate of the laity. The author in his article is based on the
statements of St. Vincent Pallotti and the documents of the
Church. Underlined is a special role in the Apostolate: prayer,
witness of life, and the life of the evangelical counsels.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum (o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) 25 III 1984, 15.
25
P.C. Phan, Możliwość duchowości świeckich, Communio 7(1987)3,
s. 68-69.
24
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CHRZEŚCIJAŃSKI WYMIAR WOLONTARIATU
W POSOBOROWYM NAUCZANIU PAPIESKIM
The Christian dimension of volunteering
in the post-conciliar papal teaching
Kościół katolicki, ze szczególnym uwzględnieniem jego
nauczania posoborowego, jawi się jako promotor chrześcijańskiego wolontariatu. Wraz z pontyfikatem Ojca Świętego Jana
XXIII (1958-1963) i w latach trwania Soboru Watykańskiego
II (1962-1965) dokonał się istotny zwrot w nauczaniu społecznym Kościoła i postrzeganiu zaangażowania świeckich1.
* Ks. mgr lic. Ryszard Sawicki, (ur. 1983 r.), od 2008 r. kapłan diecezji
ełckiej. W latach 2010-2011 był stypendystą Pastorales Forum w Wiedniu,
podejmując studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Uniwersytecie
Wiedeńskim i z socjologii religii na Uniwersytecie Alpen-Adria Klagenfurt.
Po powrocie z Austrii kontynuuje studia z teologii pastoralnej na UKSW
w Warszawie. Ponadto podejmuje studia doktoranckie z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jako rezydent posługuje duszpastersko w parafii p.w. św. Izydora w Markach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: funkcji charytatywnej Kościoła,
wolontariatu chrześcijańskiego i duchowości Caritas.
1
Sobór Watykański II przyczynił się do przezwyciężenia niekorzystnego dla laikatu rozróżnienia: „Heilsdienst –Weltdienst” („Posługa zbawcza
– posługa światu”) i przypisywania tej pierwszej kategorii wyłącznie du-
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Zmianę tę zapoczątkował wspomniany papież wydaniem encykliki „Pacem in terris” (1963), w której sformułował naukę
o odczytywaniu „znaków czasu” i wezwał osoby świeckie do
angażowania się w sprawy o charakterze socjalnym i politycznym2.
Nauka soboru została rozwinięta w posoborowym Magisterium Kościoła. W niniejszym artykule zostanie przybliżone
zagadnienie chrześcijańskiego wolontariatu w świetle posoborowego nauczania papieskiego, a szczególnie Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Franciszka.
„Ecclesia caritatis” – eklezjologia miłości
w dokumentach Soboru Watykańskiego II
W dokumentach Soboru Watykańskiego II nie znajdziemy
słowa „wolontariat”. Choć posługa charytatywna Kościoła nie
należała do wiodących tematów obrad soborowych, to wiele
uwagi poświęcono zaangażowaniu chrześcijan w dzieła miłosierdzia i ich udziałowi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Kościół swoją obecnością we współczesnym świe-

chowieństwu; por. H. Filser, Das Dekret über das Laienapostolat. Apostolicam actuositatem, w: Vierzig Jahre II. Vatikanum. Zur Wirkungsgeschichte
de Kozilstexte, red. F. Bischof, S. Limgruber, Würzburg 2004, s. 261;
J. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej,
Warszawa 2010, s. 285.
2
Encyklika nie zawiera wyrażenia „znaki czasu”, ale idea ta do tego
stopnia ją przenika i stanowi podstawę formułowania myśli, iż ma istotny
wpływ na rozumienie tego dokumentu; zob. PT; S. Bielecki, Znaki czasu,
w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 923-926.
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cie powinien świadczyć, że jest Kościołem miłości3.
Wypowiedzi dotyczące wiodącego w życiu chrześcijańskim
zagadnienia eklezjalnej posługi miłości występują w większości dokumentów soborowych4.
W konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” czytamy, że: „Chrześcijanie winni
ochotnie i całym sercem współdziałać w budowaniu porządku
międzynarodowego, który rzeczywiście szanuje słuszną wolność oraz przyjazne braterstwo wszystkich, i to tym bardziej,
że większa część świata cierpi dotąd tak wielką nędzę, że przez
ubogich niejako sam Chrystus głośno woła o miłosierdzie
swoich uczniów (…). Na pochwałę i wsparcie zasługują ci
chrześcijanie, szczególnie młodzi, którzy dobrowolnie deklarują się udzielać pomocy innym ludziom i narodom”5. Według
ojców soborowych, „dzieła miłości” są niezbywalnym prawem, a zarazem obowiązkiem ludu Bożego, co zostało ujęte
w dekrecie o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”: „Działalność charytatywna może i powinna dziś ogarniać swym zasięgiem wszystkich bez wyjątku ludzi i wszystW przemówieniu na otwarcie drugiej sesji Soboru Watykańskiego II
papież Paweł VI podkreślił, że Kościół będzie zdolny do odnowy siebie
i świata, jeśli będzie dążyć do stawania się Kościołem miłości: „(…) Deinde
caritatis disciplina nobilem obtinebit locum. Ecclesiam caritatis nempe appetere debemus, si volumus, ut ea potestatem habeat se penitus renovandi
atque – quod perquam arduum et difficile est – mundum universum instaurandi. Praeterea caritatis, ut omnibus notum est, regina est et veluti radix
aliarum christianarum virtutum (…)”; Paweł VI, Summi pontificis allocutio, AAS 55 (1963) 15, s. 851.
4
Analiza i systematyzacja wskazań soborowych dotyczących miłości
czynnej została podjęta w publikacjach polskiego pastoralisty ks. prof.
W. Przygody; zob. W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998.
5
KDK 88.
3
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kie potrzeby. Gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak
pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie
nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie
i więzienie, tam miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdować, troskliwie pocieszać i wspierać”6.
Podkreślenie prawdy o Kościele jako ludzie Bożym zwraca
uwagę na fakt, że drogą Kościoła jest człowiek7, któremu winniśmy spieszyć z pomocą w postawie służby. Ta prawda kieruje uwagę ku światu, którego postęp w wymiarze gospodarczym, technicznym i politycznym nie rozwiązuje wszystkich
kwestii społecznych, a nierzadko prowadzi nawet do zachwiania równowagi i marginalizacji społecznej. Taka sytuacja domaga się od wspólnoty Kościoła konkretnego zaangażowania
w pomoc, poszukiwania nowych form adekwatnej odpowiedzi
na pojawiające się wciąż nowe potrzeby8. Współczesne oblicze ubóstwa to nie tylko bieda materialna, ale także ta dotykająca duchowych sfer życia człowieka.
W sposób szczególny do miłości czynnej wezwani są przez
Chrystusa pasterze Kościoła i osoby życia konsekrowanego.
Sobór przypomina służebny charakter urzędów kościelnych.
DA 8; por. P. Nordhues, Theologische Begründung der Caritas, w:
Caritas – zawód czy powołanie?, red. H. Skorowski, J. Koral, Warszawa
1996, s. 19.
7
„Ten człowiek jest drogą Kościoła – drogą, która prowadzi niejako
u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa,
ponieważ z człowiekiem – każdym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś
sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy:
Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi
przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu”; RH 14.
8
Por. KDK 1, 4, 7-10, 38; DA 8.
6
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Wszelka działalność biskupów, prezbiterów i diakonów powinna charakteryzować się miłością pasterską wyrażaną w zatroskaniu o ludzi słabych i ubogich9. Zadaniem Kościoła katolickiego jest podejmowanie współpracy ekumenicznej
w zakresie posługi charytatywnej mającej na celu zaradzenia
nędzy duchowej i materialnej, zmierzającej ku stworzeniu bardziej ludzkich warunków życia społecznego i utrwaleniu pokoju10. Kościół poprzez organizowanie pomocy charytatywnej
obwieszcza, że pomoc i troska o człowieka przynależą do jego
istoty i świadczy, że jest Kościołem miłości.
Papież soborowy – Paweł VI w posynodalnej adhortacji
apostolskiej „Evangelii nuntiandi” (1975) przypomniał obowiązek ciągłego przepowiadania Ewangelii podkreślając przy
tym, że pierwszym i najskuteczniejszym jej sposobem pozostaje świadectwo chrześcijańskiego życia: „Człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli
słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”11. Z pewnością takimi autentycznymi świadkami są wolontariusze chrześcijańscy, którzy przekłuwają swoją wiarę na uczynki miłości.
Jan Paweł II – promotor chrześcijańskiego wolontariatu
Jan Paweł II jest wielkim orędownikiem i promotorem
chrześcijańskiego wolontariatu12. Jego nauczanie społeczne zaPor. DB 6, 17, 11, 13; DP 13-14; DZ 8; KDK 88; KK 29.
Por. KDK 88, DE 23.
11
EN 41.
12
Jan Paweł II bardzo aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po powrocie z Rzymu zamierzał on jak najszybciej wprowadzić
w życie podjęte tam na nim postanowienia zwołując w tym celu synod, którego prace trwały do 1972 r. Podczas synodu działała specjalna grupa odpowie9

10
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wiera nie tylko dogłębną analizę ubóstwa we współczesnym
świecie, ale wskazuje również na możliwości poprawy tej sytuacji m. in. dzięki zaangażowaniu wolontariuszy13. Papież Polak
żywo interesował się wolontariatem chrześcijańskim inspirowanym wartościami ewangelicznymi i wrażliwością humanistyczną. Obliczono, że odniósł się do niego ponad 170 razy14.
Współczesny kontekst wolontariatu i eklezjalnej posługi
charytatywnej ukazuje on m.in. w encyklice społecznej „Sollicitudo rei socialis”. Została w niej wyrażona „społeczna troska
Kościoła o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa”15
i zaniepokojenie dysproporcjami w rozwoju świata. Istotny
głos stanowi także jego encyklika „Dives in misericordia”,
w której przywołując prawdę o Bożym miłosierdziu, postuluje
jednocześnie dążenie do tego, aby ludzi dotkniętych jakąkolwiek formą niedoli nie odsuwać na margines życia społecznego: „Duszą porządku społecznego winna stać się zasada miłości, ponieważ tylko ona jest w stanie obronić godność
człowieka, ożywić sprawiedliwość i rozwiązać również problemy społeczne”16. Jan Paweł II dostrzegał w wolontariacie
silnie zaakcentowaną potrzebę solidarności społecznej pojmowanej jako wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego.
Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifidelis laici” wzywa świeckich do zaangażowania się w spodzialna za dzieła charytatywne; Zob. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium wprowadzania w życie Soboru Watykańskiego II, Kraków 1972.
13
Por. J. Kupny, Opcja na rzecz ubogich, „Studia Diecezji Radomskiej” 2 (1999), s. 61.
14
Por. Z. Sobolewski, SKC a świadectwo miłości chrześcijańskiej, w:
By nie zabrakło miłości. XV lat Szkolnych Kół Caritas, red. Z. Sobolewski,
A. Sochal, Warszawa 2011, s. 24.
15
SRS 1.
16
DiM 14.
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sób bardzo konkretny na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych, na rzecz ludzi potrzebujących17. Według niego,
wolontariat stanowi niezwykle wiarygodną formę apostolstwa
świeckich: „Wolontariat przeżywany w jego prawdzie, jako
bezinteresowne służenie ludziom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym i zapomnianym przez struktury opieki społecznej,
należy określić jako ważny wyraz apostolstwa, w którym
świeccy mężczyźni i kobiety pełnią rolę pierwszoplanową”18.
W encyklice „Evangelium vitae” Jan Paweł II przypomniał
związek chrześcijańskiego wolontariatu z czynną miłością
bliźniego i troską o budowanie kultury życia. Dał temu wyraz,
stwierdzając, że: „powstają coraz liczniejsze grupy wolontariuszy, które starają się otoczyć opieką osoby pozbawione rodziny, ludzi zmagających się ze szczególnymi problemami
oraz tych, którzy muszą się znaleźć w odpowiednim środowisku wychowawczym, aby przezwyciężyć zgubne nałogi i odzyskać wiarę w sens życia”19.
Ważnym odniesieniem Magisterium Kościoła do wolontariatu chrześcijańskiego są słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego „Novo millennio ineunte”: „Potrzebna jest dziś nowa
wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle
i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla
cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest
pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako
świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”20.
Jan Paweł II postrzegał wolontariat jako fenomen naszych
czasów, który stoi w jawnej opozycji do tendencji współczesnej
17
18
19
20

Por. ChL 43.
ChL 41.
EV 26.
NMI 50.
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kultury owładniętej indywidualizmem, utylitaryzmem i hedonizmem21. W tej sytuacji stanowi on swoiste remedium na kryzys
wartości i niewyczerpane bogactwo siły napędowej odnowy
świata w wymiarze duchowym i społecznym. Jest świadectwem
miłości braterskiej i wierności Ewangelii, istotnie wpływając na
przyszłość ludzkości22. Jan Paweł II podkreśla także ogromne
znaczenie chrześcijańskiego wolontariatu i posługi charytatywnej w działalności misyjnej Kościoła, nadając mu jednocześnie
wyraźny profil ewangelizacyjny: „Kościół misyjny słusznie
działa na wielu frontach: zaspokaja potrzeby materialne, broni
uciskanych, zabiega o sprawiedliwy podział dóbr doczesnych
i poszanowanie praw człowieka. Jego główne zadanie jest jednak inne: biedni potrzebują nie tylko chleba i wolności; łakną
oni bowiem przede wszystkim Boga”23.
List apostolski „Salvifici doloris” wydany przez Jana Pawła II w 1984 r. mówi o wolontariacie w kontekście posługi osobom chorym i cierpiącym przywołując postać miłosiernego
Samarytanina, którym jest „ostatecznie ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury”24. Papież
uczy dalej, że: „Miłosierny Samarytanin – to człowiek zdolny
do (…) daru z siebie samego”25.
„Dzisiaj, kiedy w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność
i znieczulica serc, jakże potrzeba odnowionej wrażliwości na człowieka, na
jego biedy i cierpienia. Świat woła o miłosierdzie”; Jan Paweł II, List na
150-lecie urodzin św. Brata Alberta (Watykan, 06.01.1995), „L’Osservatore
Romano” 16 (1995) 3, s. 61.
22
Por. Jan Paweł II, Posłannictwo młodzieży w Kościele i świecie (Denver, 26.09.1993), „L’Osservatore Romano” 14 (1993) 11, s. 25-27.
23
Jan Paweł II, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Przemówienie do współpracowników stowarzyszenia MISSIO z Akwizgranu
(Watykan, 03.09.2001), „L’Osservatore Romano” 22 (2002) 2, s. 41.
24
SD 28.
25
Tamże.
21
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W adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” Jan Paweł II
stwierdza, że chrześcijański wolontariat „rodzi się z wiary”
i jest „nią stale ożywiany”26. Stanowi on „połączenie umiejętności zawodowych i autentycznej miłości, pozwalającej
wszystkim, którzy w nim uczestniczą”27, na dzieła miłosierdzia
oparte ostatecznie na Jezusie Chrystusie. Postawę filantropii
chrześcijanin zdolny jest wynieść „na wyżyny miłości Chrystusa”28. Służba charytatywna wolontariuszy chrześcijańskich jest
zatem ożywiana i wydoskonalana przy pomocy wiary.
Syntezę nauczania Jana Pawła II o wolontariacie chrześcijańskim stanowi jego orędzie wygłoszone w 2001 r. na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu ustanowionego
przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Powiedział wtedy: „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego
życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca,
który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu –
swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Z tego
właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem
sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na
jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”29.
EE 85.
Tamże.
28
Tamże.
29
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie
Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (Watykan,
05.12.2001), „L’Osservatore Romano” 22 (2001) 3, s. 8-9.
26
27
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Przytoczona wypowiedź papieża nie pozostawia wątpliwości, co do wyjątkowej roli, jaką wolontariat odgrywa we
współczesnym Kościele i świecie. Stanowi on znak i wyraz
ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem
z siebie samego i najwspanialszą formą ewangelizacji. Wolontariusz dzieli się z innymi swoim bogactwem duchowym. To,
co najcenniejsze, nie znajduje się bowiem w dostatkach zewnętrznych, lecz w sercu, które mocą Chrystusa potrafi ofiarować siebie, gdyż „bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten,
kto rozdaje, kto zdolny jest dawać”30.
Benedykt XVI w trosce o chrześcijańskie inspiracje
wolontariatu
Do grona promotorów wolontariatu chrześcijańskiego należy zaliczyć także następcę Jana Pawła II na stolicy Piotrowej
– Benedykta XVI. Od początku swojego pontyfikatu ukazywał
najgłębszą motywację chrześcijańskiego wolontariatu podkreślając, że jest on najwyższym wyrazem chrześcijańskiej miłości. Jego pierwsza encyklika „Deus caritas est” poświęcona
jest działalności charytatywnej31. Tytuł encykliki stanowią jej
RD 5.
W nawiązaniu do treści tejże encykliki i w trosce o eklezjalne działa
miłości papież wydał dodatkowe postanowienia dotyczące przede wszystkim organizacji pracy charytatywnej Kościoła i troski o to, by odbywała się
ona zgodnie z wymogami nauki Kościoła, intencjami wiernych oraz by respektowano normy władz świeckich. Dokument stwierdza, że posługa miłości jest konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i należy dbać o to, by
nie zatraciła ona swojej chrześcijańskiej tożsamości; zob. Benedykt XVI,
List apostolski Motu Proprio „Intima Ecclesiae natura” (Watykan,
11.11.2012).
30
31
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pierwsze słowa zaczerpnięte z pierwszego listu św. Jana Apostoła: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16).
W „Deus Caritas est” Benedykt XVI nawiązał bezpośrednio do aktywności charytatywnej młodzieży: „Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich
posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś,
ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na
przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość,
która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości
utracenia siebie (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się
jako kultura życia”32.
Papież dostrzega w niej ogromne znaczenie i niezastąpioną
rolę wolontariatu w Kościele i społeczeństwie. Podejmując refleksję nad tożsamością i motywacjami codziennej służby bliźnim dał on wyraz zatroskaniu, aby wolontariat i eklezjalna posługa charytatywna nie stały się zwyczajną ludzką filantropią,
zrodzoną z litości, czy odruchu solidarności społecznej, ale zachowały swój nadprzyrodzony charakter: „Jest zatem bardzo
ważne, aby działalność charytatywna Kościoła jaśniała wciąż
swym blaskiem i nie rozpłynęła się w zwyczajnej organizacji
asystencjalnej, stając się po prostu jedną z jej odmian”33.
Benedykt XVI ukazuje wolontariat chrześcijański jako samarytańską służbę: „Jak pokazuje przykład dobrego Samarytanina z przypowieści, caritas chrześcijańska jest przede
wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stano32
33

DCE 30.
Tamże, 31.
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wi bezpośrednią konieczność: głodni muszą być nasyceni,
nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd. Organizacje charytatywne Kościoła,
począwszy od Caritas (diecezjalnej, narodowej i międzynarodowej), muszą zrobić wszystko co możliwe, aby były do dyspozycji odpowiednie środki i nade wszystko, by byli ludzie,
którzy podejmą takie zadania”34. Papież przypomina jednocześnie, że nie wystarczą tu jednak same kompetencje i profesjonalizm, potrzeba „czegoś więcej niż technicznie poprawnej
opieki”35, potrzeba dzielenia się bogactwem człowieczeństwa
mającego źródło w „formacji serca: trzeba ich prowadzić ku
takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budziło
w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby miłość
bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która
działa przez miłość (por. Ga 5,6)”36. Zdaniem Benedykta XVI,
wolontariusz winien realizować program dobrego Samarytanina, który w najwyższym stopniu zrealizował Jezus Chrystus.
Ten program to „serce, które widzi (…), gdzie potrzeba miłości i działa konsekwentnie”37. Chrześcijańscy wolontariusze
powinni zatem posiadać serca i oczy wrażliwe na potrzeby
i cierpienia bliźnich, pamiętając przy tym, że nie powinni „zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych”38.
Tamże.
Tamże.
36
Tamże.
37
Tamże.
38
Benedykt XVI, Świadkowie ewangelicznej miłości. Przemówienie
do uczestników 17. sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor Unum”
(29.02.2008), „L’Osservatore Romano” 29 (2008) 4, s. 31.
34
35
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W 2007 r. podczas swojej wizyty apostolskiej w Austrii papież spotkał się w Wiedniu z wolontariuszami i pracownikami
instytucji charytatywno-socjalnych kierując do nich słowa pełne entuzjazmu i wdzięczności: „Bez wolontariatu dobro
wspólne i społeczeństwo nie mogły, nie mogą i nie będą mogły przetrwać”39. Określił wolontariuszy chrześcijańskich
„strażnikami i rzecznikami praw człowieka i jego godności”40.
Benedykt XVI dostrzega w wolontariacie jeden z filarów
pastoralnej działalności Kościoła w Polsce, o czym świadczą
jego słowa skierowane do biskupów polskich w 2005 r. podczas ich wizyty „ad limina Apostolorum”. Papież wskazując
wówczas na ważne obszary aktywności duszpasterskiej,
stwierdził: „W hospicjach, schroniskach dla bezdomnych, dla
uzależnionych, dla samotnych matek i ofiar przemocy działają
ludzie gotowi poświęcić swój czas dla służby innym. Niosą też
pomoc chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym i cierpiącym biedę, osobom upośledzonym fizycznie lub umysłowo.
Organizowane są ośrodki interwencji kryzysowej i instytucje
służące pomocą osobom przeżywającym różnorakie trudności
życiowe. Nie można nie doceniać dzieła tych, którzy wzorują
się na przykładzie ewangelicznego Samarytanina. Trzeba to
dzieło wspierać i animować”41.
Papież odniósł się także bezpośrednio do fenomenu wolontariatu realizowanego przez młodzież w Polsce: „Bardzo wielu
młodych ludzi przejawia głęboką wrażliwość na potrzeby inBenedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. Spotkanie z wolontariuszami (Wiedeń, 09.09.2007), „L’Osservatore Romano” 28 (2007) 10-11, s. 31.
40
Tamże, s. 32.
41
Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina” (Watykan, 17.12.2005), „L’Osservatore Romano”
27 (2006) 2, s. 36-37.
39
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nych, zwłaszcza biednych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych. Dlatego chętnie podejmują różne działania, by
nieść pomoc potrzebującym. Istnieje też autentyczne zainteresowanie sprawami wiary i religii, potrzeba bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach oraz chęć doświadczania Boga. (…) wielką zatem szansą wychowawczą jest rozwój
wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach czy szkołach”42.
Rola wolontariatu w urzeczywistnianiu „Kościoła
ubogiego i dla ubogich” w nauczaniu Franciszka
Podobnie jak papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI – również Ojciec Święty Franciszek bardzo wysoko ceni chrześcijański wolontariat 43. Już na progu swojego pontyfikatu stwierBenedykt XVI, Przemówienie do I grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina” (Watykan, 26.11.2005), „L’Osservatore Romano”
27 (2006) 2, s. 29.
43
Niezwykle wymowny jest już sam fakt wybrania przez Ojca Świętego imienia Franciszek. W jednaj z pierwszych książek jakie ukazały się na
temat nowego papieża, Marcin Przeciszewski pisze, że „Św. Franciszek
uratował chrześcijaństwo zachodnie w XIII wieku, kiedy siły Kościoła po
okresie pierwszej ewangelizacji zdawały się wygasać i groziło mu zbytnie
wtopienie się w feudalny pejzaż. Biedaczyna z Asyżu zaproponował radykalny zwrot ku ewangelicznym źródłom, odrzucenie bogactw i wszelkich
znamion władzy – by Chrystusowa Prawda mogła zajaśnieć swym pełnym
blaskiem. Gdyby mendykanci (zakony żebracze) nie osiedlili się w centrach
miast, niosąc nowy powiew wiary, chrześcijaństwo poniosłoby pewnie
śmierć wraz z ówczesną polityczną christianitas”; M. Przeciszewski, Papież
nadziei, w: Papież Franciszek. Kard. Jorge Mario Bergoglio. Chciałbym
Kościoła ubogiego i dla ubogich, Kraków 2013, s. 5.
42
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dził, że bardzo pragnie „Kościoła ubogiego i dla ubogich”44.
Myśl ta została rozwinięta w kolejnych wypowiedziach i stanowi jeden z fundamentalnych tematów jego nauczania. Podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat oświadczył, że jako
papież pragnie „przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość,
zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych,
których św. Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości:
głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu (por. Mt 25, 31-46)”45.
Na szczególną uwagę zasługują jego słowa skierowane do
wolontariuszy na zakończenie 28. Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w dniach 23-29 lipca 2013 r. w Rio de Janeiro. Ich uczestnikom służyło 60 tys. wolontariuszy z całego
świata. Ojciec Święty podziękował wszystkim wolontariuszom za trud włożony w organizację tego spotkania i za „wiele
małych gestów, które uczyniły ten Światowy Dzień Młodzieży
niezapomnianym doświadczeniem wiary”46. Powołując się na
słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich mówił: „Przez
uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35)”47. Papież podzielił się refleksją, że pełniona w
duchu chrześcijańskim służba wolontariuszy przywodzi mu na
Franciszek, Kościół ubogi i dla ubogich. Spotkanie z dziennikarzami
(Watykan, 16.03.2013), „L’Osservatore Romano” 34 (2013) 5, s. 13.
45
Franciszek, Bądźmy „opiekunami” stworzenia – Msza św. na rozpoczęcie posługi Piotrowej (Watykan, 19.03.2013), „L’Osservatore Romano”
34 (2013) 5, s. 19.
46
Franciszek, Przemówienie do wolontariuszy 28. Światowych Dni
Młodzieży w Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 28.07.2013), http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/ 2013/july/documents/ papa-francesco_20130728_gmg-rio-volontari_pl.html (29.10.2013).
47
Tamże.
44
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myśl misję św. Jana Chrzciciela, która polegała na przygotowaniu drogi Jezusowi i stawaniu się Jego narzędziem, żeby
„wszyscy mogli poznać, spotkać i pokochać Pana”48. Ojciec
Święty Franciszek wyrażając wdzięczność za ich posługę zachęcał: „bądźcie zawsze wielkoduszni wobec Boga oraz innych ludzi”49, bo w ten sposób „niczego się nie traci, przeciwnie, tym, co się otrzymuje, jest wielkie bogactwo życia”50. Papież mówił dalej do wolontariuszy: „Proszę was, abyście byli
rewolucyjni, byście przeciwstawiali się dominującym nurtom.
Tak, pod tym względem proszę, abyście się buntowali przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie jest przekonana, że nie jesteście w stanie podjąć odpowiedzialności, że
nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ufam wam, młodym, i modlę się za was. Miejcie odwagę płynąć pod prąd.
A więc odważcie się być szczęśliwymi”51.
Podsumowanie
Kościół posoborowy przywiązuje ogromna wagę do idei
wolontariatu chrześcijańskiego, broniąc jednocześnie jego
ewangelicznej tożsamości. W nauczaniu papieży – zwłaszcza
Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, widoczne jest wyraźne dążenie do ocalenia jego eklezjalnej specyfiki, w której
tkwi jego szczególna siła i nadprzyrodzony charakter. Samarytańska służba wolontariuszy przepełnionych duchem ewangelicznej miłości stanowi formę apostolstwa mającą ogromne
48
49
50
51

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
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znaczenie w budowaniu cywilizacji miłości we współczesnym
świecie. Posługa chrześcijan angażujących się w eklezjalne
dzieła miłosierdzia stanowi dla nich szansę na wartościowe
i święte życie oraz przyczynia się do wzmacniania wiarygodności Kościoła.
Summary
The Post-Conciliar Church attaches great importance to the
idea of Christian volunteering defending its evangelical identity at the same time. The pursuit of saving its ecclesial character in which lies its extraordinary power and supernatural character is visible in the teaching of the Popes, especially John
Paul II, Benedict XVI, Francis. Samaritan service of volunteers filled by the spirit of evangelical love is a form of apostolate exerting a tremendous influence on building a civilization of
love in the world nowadays. The service of Christians engaged
in ecclesial works of mercy is a chance for them to have a worthy and sacred life and contributes to boosting the credibility
of the Church.
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Działania Konferencji Episkopatu
Polski podejmowane w związku
z dekretem Rady Państwa PRL
z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych
Polish Episcopal Conference’s action taken in connection
with the Decree of the State Council of the People’s
Republic of Poland of 9 February 1953 on appointing
to clerical positions in the Church.
Wstęp
Po drugiej wojnie światowej władzę w Polsce objęli komuniści, których działania zmierzały do szybkiego wprowadzenia
w życie zasad filozofii marksistowskiej, m.in. poprzez ograniczenie, a później uniemożliwienie funkcjonowania opozycji.
Na froncie walki ideologicznej znalazł się także Kościół katolicki, którego działalność była uważana przez władze państwowe za poważną przeszkodę w osiągnięciu postawionych celów. Duszpasterska działalność Kościoła w Polsce była w tym
czasie znacznie utrudniona, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwa.
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Z punktu widzenia powszechnego prawa kościelnego do
końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Konferencja Episkopatu Polski formalnie nie istniała. Dopiero Sobór Watykański II stworzył prawne podstawy do utworzenia narodowych
konferencji biskupów, w tym także Konferencji Episkopatu
Polski. Mimo tych uwarunkowań prawnych, biskupi polscy
już od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
regularnie spotykali się na nieformalnych zebraniach1. Od zakończenia drugiej wojny światowej do końca 1952 r. odbyły
się 34 plenarne konferencje biskupów polskich2.
W końcu 1947 r. Episkopat Polski wezwał wiernych do
przeciwstawienia się kampanii ateistycznej3. W kwietniu 1950
r. władze państwowe doprowadziły do przyjęcia przez Sejm
ustawy o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.
Na mocy tego aktu prawnego utworzono Urząd do Spraw Wyznań. Do kompetencji tej instytucji należały sprawy stosunku
Państwa do wyznań religijnych, w tym do Kościoła katolickieS. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 1992, s. 115. Jak podaje H. Karbownik, w okresie międzywojennym odbyło się około trzydzieści konferencji biskupów polskich.
H. Karbownik, Wkład abpa Antoniego Nowowiejskiego w prace konferencji
biskupów polskich w latach 1906-1939, w: Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci, red.
A. Suski, W. Góralski, T. Żebrowski, Płock 1991, s. 236. Zob. E. Sztafrowski, Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II, Warszawa 1975,
s. 176.
2
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski. Archiwum Konferencji Episkopatu Polski – adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa (skrót: AKEP), sygn. Archiwum 1945-1969 (skrót: I) 0130/III,
poz. VI 1-2.
3
G. Feliciani, Le Conferenze Episcopali, Bolgna 1974, s. 273-274.
1
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go4. Narzędziem władz komunistycznych w walce z Kościołem katolickim w Polsce stał się też dekret Rady Państwa PRL
z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk
kościelnych5.
Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z przygotowaniem, wprowadzeniem w życie i wykonywaniem norm
zawartych w dekrecie Rady Państwa z lutego 1953 r.
Działania represyjne władz państwowych wobec Kościoła
katolickiego w drugiej połowie 1952 r.
Znaczne nasilenie działań restrykcyjnych władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w Polsce nastąpiło jesienią
1952 r. Stanisław Adamski, biskup katowicki, w końcu października 1952 r. zwrócił się w liście do rodziców dzieci
w wieku szkolnym z apelem, aby kierowali skargi do organów
państwa z powodu braku możliwości nauczania religii w szkołach. Taka postawa, zdaniem biskupa, była zgodna z obowiązującym prawem, jak też z Porozumieniem zawartym między
Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Episkopatem Polski6. BiArt. 4, ust. 1-4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji
naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, w: Dz. U. 1950, Nr 19, poz. 156. Zob. Notatka bpa
Z. Choromańskiego. Konferencja Episkopatu Polski. Warszawa, 1966 r.
AKEP, sygn. I 013, s. 3.
5
Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
6
Zob. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu R.P.
i Episkopatu Polskiego. Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia).
AKEP, sygn. I 0304/I, s. 1-3. Zob. Porozumienie zawarte między przedsta4
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skup wezwał rodziców, by w swoich petycjach domagali się
przywrócenia nauki religii w szkołach i zapewnienia, że
w przyszłości nauczycielom nie będą stwarzane trudności
w jej nauczaniu7. Orędzie miało być odczytane wiernym
w czasie wszystkich nabożeństw w dniu Wszystkich Świętych
i w niedzielę 2 listopada. Księży w parafiach zobowiązano do
powołania komisji, które zbierałyby i weryfikowały podpisy
rodziców pod petycją. Protokoły z prac komisji miały być
przesłane do dziekanów najpóźniej do 4 listopada. Biskup
Adamski w specjalnym Okólniku wyjaśnił duchowieństwu
diecezji katowickiej cele i motywy swego działania8.
Reakcja władz komunistycznych była bardzo szybka i zdecydowana. Wieczorem w dniu 4 listopada Antoni Bida, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, w rozmowie z biskupem Zygmuntem Choromańskim, sekretarzem Episkopatu oświadczył,
że władze państwowe uważają wystąpienie biskupa Adamskiego za antypaństwowe i skierowane przeciw Rządowi. Władze postanowiły pociągnąć winnych do odpowiedzialności
i zażądały od Episkopatu natychmiastowego „zdjęcia z urzęwicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w dniu 14
kwietnia 1950 r., w: Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000. Aneks,
Michalineum 2003, s. 2147-2150.
7
Orędzie. Bp Stanisław Adamski do Rodziców. Katowice, 27-10-1952
(uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101, s. 1-2. Por. pkt 10, Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu Polskiego.
Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 0304/I, s. 2.
8
Rozporządzenie bpa Stanisława Adamskiego. Katowice, 27-10-1952
(uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101. Okólnik do Wielebnego Duchowieństwa Diecezji Katowickiej bpa Stanisława Adamskiego, Biskupa
Katowickiego. Katowice, 27-10-1952. (V Sz-3892/52) (uwierzytelniony
odpis). AKEP, sygn. I 101. Do Orędzia, Rozporządzenia i Okólnika dołączony był wzór petycji i treść ogłoszeń, jakie miały być podane z ambony.
Por. Ogłoszenia z ambony. Wzór Petycji. AKEP, sygn. I 101.
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dów kościelnych kierownictwa Kurii Katowickiej”9. Już
w dniu 7 listopada 1952 r. w godzinach porannych do kurii
diecezji katowickiej przybyli trzej funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którzy przedłożyli
dekret Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, na którego mocy postanowiono niezwłocznie wysiedlić z terenu województwa katowickiego biskupów Stanisława Adamskiego i Juliusza Bieńka.
Funkcjonariusze oświadczyli, że wysiedleni biskupi nie będą
mogli sprawować żadnych funkcji administracyjnych i duszpasterskich w diecezji katowickiej10. W efekcie biskupów Stanisława Adamskiego i Juliusza Bieńka przymusowo wysiedlono z terenu województwa katowickiego na okres 5 lat,
a biskupa Herberta Bednorza aresztowano11.
Notatka bpa Choromańskiego z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z A. Bidą w dniu 3 listopada 1952 r. AKEP, sygn. I 101. Rozmowy
z Rządem. Warszawa, 04-11-1952 (zgodność potwierdzona przez bpa
Z. Choromańskiego). AKEP, sygn. I 101, s 1, 3-4. Biskup Z. Choromański,
odpowiadając na zarzuty dyrektora A. Bidy, kategorycznie stwierdził, że
Orędzie biskupa Adamskiego jest oparte na faktach i nie ma w nim nic nielegalnego i antypaństwowego. Sekretarz Episkopatu podkreślił, że w wielu
szkołach diecezji katowickiej nie ma nauczania religii, a tego wymaga prawo: Boże, rodziców, dzieci i państwowe, a przedstawiana przez A. Bidę
argumentacja jest nieścisła i niepoparta żadnymi faktami. Na zakończenie
rozmowy biskup wyraził zdziwienie, że Rząd postuluje „usunięcie kierownictwa Kurii Katowickiej”, skoro państwo uznaje strukturę Kościoła, to jest
bezsporne, że takiego prawa usunięcia biskupa nie ma ks. Prymas ani Episkopat, a jedynie Ojciec Święty. Tamże, s. 1-2, 4-5.
10
Pismo. Ks. Józef Kurpas – notariusz, ks. Sylwester Durczok – referent, ks. Romuald Rak – notariusz do Prześwietnej Kapituły Katedralnej.
Katowice, 07-11-1952 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101.
11
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, poz. III 18/11.
9
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Biskupi polscy zebrani w Warszawie na 33. konferencji plenarnej w dniu 18 listopada 1952 r. jednogłośnie uchwalili memorandum protestacyjne skierowane do Prezydenta PRL12.
W dokumencie stwierdzono, że wydanie przez biskupa Adamskiego orędzia do rodziców było uzasadnione, gdyż wcześniejsze wnoszenie tej sprawy na forum Komisji Mieszanej, do
Prezydenta, Ministra Oświaty i do Urzędu do Spraw Wyznań
pozostawało bez odpowiedzi13. Biskupi odwołali się do Porozumienia zawartego między Episkopatem Polski a Rządem
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 1950 r., w którym
władze zobowiązały się, że religia w szkołach nie będzie
„uszczuplana”14. Biskupi zwrócili się do Prezydenta PRL
z prośbą o odwołanie zarządzeń dotyczących biskupów ze Śląska i przekazanie sprawy nauki religii do Komisji Mieszanej
w celu jej załatwienia15. Na tym samym posiedzeniu Episkopat
Tekst Memorandum podpisało 4 arcybiskupów metropolitów, 12 biskupów ordynariuszy, 6 ordynariuszy, którzy nie byli biskupami, i sekretarz
Episkopatu: Memorandum. Biskupi do Prezydenta Bolesława Bieruta. Warszawa, 18-11-1952 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101.
13
Tamże, s. 1.
14
Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu Polskiego. Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia). AKEP,
sygn. I 0304/I, s. 1-3. Zob. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Episkopatu Polski, w dniu kwietnia
1950 r., w: Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000. Aneks, Michalineum 2003, s. 2147-2150. Memorandum. Biskupi do Prezydenta Bolesława
Bieruta. Warszawa, 18-11-1952 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101,
s. 1.
15
Memorandum. Biskupi do Prezydenta Bolesława Bieruta. Warszawa, 18-11-1952 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 101, s. 2. W końcowej części Memorandum biskupi stwierdzili: „Odpieramy zarzut, jakoby
Episkopat Polski dążył do zerwania Porozumienia. (…) Odpieramy zarzut,
jakoby tzw. „Kierownictwo Episkopatu” uprawiało dwulicową politykę
skierowaną przeciw Frontowi Narodowemu. (…) Odpieramy zarzut, jako12
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przyjął też Oświadczenie skierowane do Rządu PRL, w którym stwierdzono, że „obowiązkiem Biskupów jest czuwanie
nad religijnym wychowaniem młodzieży katolickiej. Wyrazem
tego stanowiska jest Porozumienie gwarantujące, między innymi, naukę religii. Żaden Biskup nie może nie stanąć w obronie religii w szkole”16. Podejmowane przez biskupów działania nie odniosły jednak żadnych skutków.
W dniu 29 listopada 1952 r. w obecności Antoniego Bidy,
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, Franciszek Mazur, wicemarszałek Sejmu zakomunikował biskupowi Antoniemu Baraniakowi, przedstawicielowi Episkopatu Polski, że organy bezpieczeństwa wykryły w kurii krakowskiej „sprawy bardzo
poważne”, w czego efekcie zostali zatrzymani współpracownicy kurii. Wicemarszałek dodał, że „Rząd stosując te wszystkie
środki w Krakowie, ma jedynie na celu ochronę bezpieczeńby Biskupi Polscy uprawiali dywersję wewnętrzną, godzącą w sytuację gospodarczą, czy na Śląsku, czy w Polsce całej. (…) Stanowczo odpieramy
zarzut, jakoby Episkopat Polski działał kierowany wrogimi rzekomo Polsce
instrukcjami z Watykanu, lub też pod wpływem wywiadu zagranicznego”
(…) Episkopat Polski wnosi poważne zastrzeżenia przeciwko stosowanej
tak często metodzie pogróżek, gdyż nie są one środkiem do rozwiązywania
trudności, ani też nie mogą układać w godny sposób stosunku władzy państwowej do obywateli”. Tamże, s. 2-3.
16
Oświadczenie Episkopatu złożone Rządowi w dniu 18 listopada
1952 r. przez sekretarza Episkopatu. (uwierzytelniony odpis). AKEP,
sygn. I 101. Biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu jeszcze w
tym samym dniu chciał wręczyć posłowi Franciszkowi Mazurowi, członkowi Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu Oświadczenie Episkopatu, ten
jednak odmówił przyjęcia dokumentu. Uchwały Konferencji Plenarnych
Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP, sygn. I 0130/III, poz. III 18/12. Uchwały
Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji
Plenarnych Episkopatu Polski. AKEP, sygn. I 0130/III, poz. VI 2.

195

Ks. Marek STępień

stwa Państwa i jest zainteresowany tym, aby do ostatecznego
wyjaśnienia tej sprawy możliwie jak najlepiej funkcjonowało
kierownictwo archidiecezji”17. Kilka dni później minister
Edward Ochab oświadczył biskupowi Michałowi Klepaczowi,
że wykryto „aferę szpiegowska i walutową w Krakowie”,
a obaj biskupi z Krakowa rzekomo wiedzieli o „akcji księży”18. W trakcie rozmowy minister Ochab stwierdził, że „ks.
bpa Baziaka nie będzie w Krakowie”, na co biskup Klepacz
odpowiedział: „To Pan już przesądza o tym, co jest w Krakowie. To jeszcze gorzej niż w Katowicach. To znaczy, że macie
ukartowane…”19. Następnego dnia generał poinformował biskupa Klepacza, że w Krakowie sprawa zmieniła się, gdyż
ustalono, że „biskupi są zaangażowani w akcję szpiegowską”20. W trakcie spotkania minister przedstawił stanowisko,
które bardzo dobrze charakteryzuje postawę ówczesnych
władz komunistycznych w stosunku do Kościoła katolickiego:
„Ks. Prymas został kardynałem. To nam nie przeszkadza, tylko zastrzegam się, że wtrącanie się Watykanu do Episkopatu
nie może mieć miejsca, nawet konsekracja Bpa. Nie chcemy
mieć nic wspólnego z Watykanem. Jeśli Episkopat chce mieć
kontakty z Watykanem, to będzie miał do czynienia z naszym
wrogiem”21.
W podjęciu działań represyjnych wobec biskupów ze Śląska za podstawę prawną podano dekret Komisji Specjalnej do
Notatka bpa Antoniego Baraniaka z dnia 29 listopada 1952 r. AKEP,
sygn. I 101.
18
Rozmowy z Rządem. Bp Klepacz – Min. Ochab. Warszawa, 04-121952. AKEP, sygn. I 101, s. 1.
19
Tamże, s. 3.
20
Rozmowy z Rządem. Bp Klepacz – Min. Ochab. Warszawa, 05-121952. AKEP, sygn. I 101, s. 1.
21
Tamże s. 4.
17
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Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, co ewidentnie nie miało związku ze stanem faktycznym. Wydaje się,
że wydarzenia, które miały miejsce w Katowicach i Krakowie,
skłoniły władze państwowe do podjęcia decyzji o pilnym przyjęciu przepisów prawnych, które dotyczyłyby obsadzania duchownych stanowisk kościelnych i stałyby się wygodnym instrumentem do prowadzenia walki z Kościołem katolickim
w Polsce.
Dekret Rady Państwa i zarządzenie wykonawcze
Rada Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 9 lutego
1953 r. wydała dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk
kościelnych22, a 5 maja 1953 r. Prezes Rady Ministrów, wykonując delegację art. 7 dekretu, wydał Zarządzenie Nr 61
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych23.
Treść aktów prawnych
W art. 1 dekretu stwierdzono, że duchowne stanowiska kościelne mogą zajmować tylko obywatele polscy. W następnych
dwóch artykułach określono tryb tworzenia, przekształcania
i znoszenia duchownych stanowisk kościelnych oraz możliwości zmiany zakresu ich działania, jak też obejmowania przez
Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
23
Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: M.P. 1953, Nr 43, poz. 522.
22
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duchownych stanowisk kościelnych, zwalniania z nich lub
przenoszenia na inne. Według przepisów, wszystkie te działania wymagały uprzedniej zgody właściwych organów państwowych24: Prezydium Rządu – w przypadku ordynariuszy
diecezji i sufraganów, oraz terytorialnie właściwe prezydia
wojewódzkich rad narodowych25. Zgodnie z art. 5 dekretu, zobowiązano osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne
do składania w Urzędzie do Spraw Wyznań lub w odpowiednich prezydiach wojewódzkich rad narodowych ślubowania na
wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej26. Za „uprawianie przez osobę piastującą duchowne stanowisko kościelne
działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym
bądź popieranie lub osłanianie takiej działalności” groziło
„usunięcie tej osoby z zajmowanego stanowiska przez
zwierzchni organ kościelny samoistnie lub na żądanie organów państwowych”27.
Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych zostało podzielone na sześć części28. Terminem „duchowne stanowiska kościelne” określono
„wszystkie stanowiska kościelne – stałe i tymczasowe, jak
Art. 2-3, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
25
Art. 4, tamże.
26
Art. 5, tamże.
27
Art. 6, tamże.
28
Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: M.P. 1953, Nr 43, poz. 522. Oto tytuły tych części: „Przepisy
ogólne”, „Wnioski w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia oraz
zmiany zakresu działania duchownych stanowisk kościelnych”, „Wnioski
w sprawie objęcia duchownego stanowiska kościelnego”, „Ślubowanie”,
„Decyzje i odwołania”, „Przepisy końcowe”. Tamże.
24
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również pomocnicze lub zastępcze”29. Osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne zobligowano do składania władzom państwowym kwestionariusza personalnego, życiorysu
oraz ślubowania „na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”30. Tworzenie nowych stanowisk kościelnych, ich przekształcanie i znoszenie oraz zmiany ich przedmiotowego lub
terytorialnego zakresu działania wymagały uzyskania uprzedniej zgody władz państwowych31.
Urząd do Spraw Wyznań oraz wojewódzkie rady narodowe,
przed podjęciem decyzji, mogły wymagać wyjaśnień i materiałów od odpowiednich kurii lub osób mających objąć dane
stanowiska kościelne32. W przypadku „działalności sprzecznej
z prawem i porządkiem publicznym bądź popieranie lub osłanianie takiej działalności”33 prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub Urząd do Spraw Wyznań żądały od władz kościelnych usunięcia duchownego z zajmowanego stanowiska34.
W trybie odwoławczym od decyzji wojewódzkiej rady narodowej ordynariusze lub zainteresowane osoby były uprawnione do zwracania się do Urzędu do Spraw Wyznań, którego decyzja była ostateczna35.

§ 2, tamże.
§ 5, 9-10, tamże.
31
§ 6, ust. 1-2, tamże.
32
§ 11, tamże.
33
Art. 6, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
34
§ 12, Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk
kościelnych, w: M.P. 1953, Nr 43, poz. 522.
35
§ 13, tamże.
29
30
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Główne cele wydania dekretu
Cele wydania dekretu określono w § 1 Zarządzenia Nr 61
Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Stwierdzono, że dekret zabezpieczy, „aby osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne spełniały swe funkcje
zgodnie z zasadami i wymaganiami Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”36. W tym samym paragrafie wyjaśniono, że organy państwa będą otaczać opieką te osoby duchowne, które, sprawując swoje urzędy, będą wykazywać „postawę
obywatelską i patriotyczną”37. Natomiast wszyscy ci, którzy
duchowne stanowiska będą wykorzystywać do postawy i działań nieprzyjaznych wobec państwa lub będą prowadzić działalność polityczną sprzeczną z obowiązującym prawem, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Wówczas organy państwa zobowiązane są nie dopuszczać do
tego typu działań38. Tak ogólnie zakreślone cele wydania dekretu dawały władzom komunistycznym możliwości bardzo
szerokiej interpretacji, co skutkowało tym, że każde zachowania osób duchownych mogły być i często bywały interpretowane jako postawa nieobywatelska, a działania ich uznawano
za nieprzyjazne wobec Polski Rzeczpospolitej Ludowej.

36
37
38

§ 1, tamże.
Tamże.
Tamże.
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Działania podejmowane przez Konferencję Episkopatu
Polski po wejściu w życie dekretu
Na wydanie przez władze dekretu z dnia 9 lutego 1953 r.
Episkopat Polski zareagował bardzo szybko. Biskup Zygmunt
Choromański, sekretarz Episkopatu w dniu 16 lutego 1953 r.
w rozmowie z Antonim Bidą, dyrektorem Urzędu do Spraw
Wyznań zaprotestował przeciw nowym normom prawnym.
Następnego dnia to samo uczynił kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski w czasie spotkania z Franciszkiem Mazurem, wicemarszałkiem Sejmu39. Już w dniu 20 lutego 1953 r. obradowała Komisja Główna Episkopatu, która sformułowała
Wyjaśnienia40. Sekretarz Episkopatu w liście do biskupów
stwierdził, że miały one „służyć jako wytyczne orientacyjne
dla Ordynariuszów, ażeby można było jednolicie postępować”41. Kard. Stefan Wyszyński w dniu 23 lutego przesłał
„Wyjaśnienia” Prezesowi Rady Ministrów i Franciszkowi Mazurowi, wicemarszałkowi Sejmu42. Na wstępie dokumentu biskupi stwierdzili, że „duchowne stanowisko kościelne” należy
interpretować zgodnie z kan. 145 KPK z 1917 r. W Polsce,
zdaniem Komisji Głównej Episkopatu, do tych stanowisk należało zaliczyć: arcybiskupów metropolitów, biskupów ordyPismo. Komisja Główna Episkopatu do B. Bieruta, Prezesa Rady Ministrów. Warszawa, 13-03-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
40
Wyjaśnienia Komisji Głównej Episkopatu do Dekretu „O obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych”. Dekret z 9.II.1953 (Dz. U. Nr 10,
poz. 32). Warszawa, 20-02-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
41
List. Bp Z. Choromański do Biskupów. Warszawa 23-02-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
42
Pismo. Kard. S. Wyszyński do Prezesa Rady Ministrów. Warszawa,
23-02-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10. Pismo. Kard.
S. Wyszyński do F. Mazura. Warszawa, 23-02-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
39
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nariuszy i sufraganów, wikariuszy generalnych, kanoników
katedralnych, dziekanów i proboszczów. Natomiast nie można
było do nich zaliczyć: wikariuszy; administratorów wakujących parafii; wikariuszy zastępujących proboszczów, którzy
byli nieobecni albo nie mogli pełnić swych obowiązków; kapłanów i siostry zakonne, którzy nie zajmowali stanowisk kościelnych. Według biskupów, dekret nie dotyczył stanowisk
w zakonach i zgromadzeniach zakonnych43. W wyjaśnieniach,
odnoszących się do poszczególnych artykułów dekretu, stwierdzono między innymi, że art. 2 dotyczy urzędów, a art. 3 personalnej obsady istniejących urzędów i stanowisk kościelnych44. Na zakończenie zamieszczono Uwagę: „W razie
rozbieżności między ordynariuszem i organami państwowymi
w pojmowaniu przepisów niniejszego Dekretu, należy się odwołać zgodnie z art. 7 do Prezesa Rady Ministrów, a odpis odwołania przesłać do Sekretarza Episkopatu”45.
W połowie marca 1953 r. Komisja Główna Episkopatu wystosowała pismo do Bolesława Bieruta, Prezesa Rady Ministrów, w którym podkreślono, że dekret jest sprzeczny z Porozumieniem z 1950 r., Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, a także, że ogranicza jurysdykcję kościelną Ojca
Świętego i biskupów oraz wkracza w wewnętrzny ustrój Kościoła. Biskupi przyznali, że byli zaskoczeni wydaniem tego
aktu prawnego, ale wyrazili wolę uzgodnienia treści rozporządzenia wykonawczego do dekretu, co jednak nie zostało
uwzględnione przez władze państwowe. Członkowie Komisji
Głównej Episkopatu przytoczyli w piśmie przykłady działań
Wyjaśnienia Komisji Głównej Episkopatu do Dekretu „O obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych”. Dekert z 9.II.1953 (Dz. U. Nr 10, poz.
32). Warszawa, 20-02-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10, s. 1.
44
Tamże, s. 2-3.
45
Tamże, s. 3.
43
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administracji państwowej sprzecznych z prawem. Urzędnicy
często żądali ustąpienia kapłanów ze stanowisk kościelnych
bez podania konkretnych przyczyn. Takie postępowanie, zdaniem biskupów, krzywdziło zainteresowanych kapłanów, dezorganizowało duszpasterstwo parafialne, wzniecało niepokój
wewnętrzny i miało charakter antyhumanitarny oraz szkodziło
polskiej racji stanu. Na zakończenie biskupi postulowali, aby
Prezes Rady Ministrów wydał przewodniczącym wojewódzkich rad narodowych odpowiednie zarządzenie, uniemożliwiające niepożądane skutki realizowania postanowień dekretu46.
Następnego dnia Prymas Polski skierował pismo do Rady Państwa PRL w sprawie możliwości odwoływania się od decyzji
organów administracji państwowej przy wykonywaniu postanowień dekretu z 9 lutego 1953 r. W odpowiedzi stwierdzono,
że Rada Państwa w przedstawianych sprawach nie jest organem odwoławczym i nie posiada takich kompetencji47.
W połowie kwietnia 1953 r. Komisja Główna Episkopatu
ponownie zajmowała się kwestiami dotyczącymi dekretu Rady
Państwa i wypracowała kolejne wytyczne, a sekretarz Episkopatu, pismem z dnia 15 kwietnia, powiadomił wszystkich biskupów o ich treści. Zalecano w nich, aby od decyzji administracyjnych podejmowanych na mocy dekretu w dalszym
ciągu odwoływać się do Prezesa Rady Ministrów albo do Rady
Państwa PRL. Zalecono też, aby – do czasu nadejścia odpowiedzi na wystosowane odwołania – proboszczowie nie opusz-

Pismo. Komisja Główna Episkopatu do B. Bieruta, Prezesa Rady
Ministrów. Warszawa, 13-03-1953 (uwierzytelniona kopia). AKEP,
sygn. I 10. Pismo podpisało ośmiu biskupów, członków Komisji Głównej
Episkopatu.
47
Pismo. M. Rybicki, Sekretarz Rady Państwa do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 04-04-1953 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
46
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czali swych dotychczasowych miejsc pobytu. Zdaniem biskupów dekret nie dotyczył wikariuszy i zakonów48.
Na podstawie przepisów dekretu z lutego 1953 r. prezydia
rad narodowych często wydawały decyzję o usuwaniu księży
z zajmowanych stanowisk. Jak wynika z pisma Józefa Siemka,
zastępcy dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, z dnia 12 maja
1953 r., poszczególne kurie diecezjalne, stosując się do zaleceń
Episkopatu, odwoływały się do Prezesa Rady Ministrów od
niekorzystnych decyzji49. Zastępca dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań, informując sekretarza Episkopatu o takich zdarzeniach, stwierdził, że władze kościelne w poszczególnych przypadkach „nie skorzystały z możliwości dokonania zmian celem
uzdrowienia stosunków”50. Zdaniem wicedyrektora księża ci
działali sprzecznie z duchem i literą Porozumienia, a także
„zajmowali nieprzyjazne stanowisko wobec Państwa Ludowego i jego władz”51, dlatego nie zachodziły powody, aby
uwzględnić odwołania od decyzji prezydiów rad narodowych52.
W odpowiedzi biskup Zygmunt Choromański nie przyjął wyjaśnień Urzędu do Spraw Wyznań, dostrzegając, że podane powody usuwania księży ze stanowisk nie są wymienione w dekrecie Rady Państwa z lutego 1953 r., zaznaczył więc, że
należałoby uznać te decyzje za bezprawne53. Wicedyrektor Józef Siemek w bardzo krótkim, lakonicznym piśmie z dnia
Pismo. Bp Z. Choromański do Biskupów. Warszawa, 15-04-1953
(Nr. 140) (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
49
Chodziło o kurie w Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Łomży, Olsztynie i Przemyślu. Pismo. J. Siemek do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 12-05-1953. AKEP, sygn. I 10.
50
Tamże.
51
Tamże.
52
Tamże.
53
Pismo. Bp Z. Choromański do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
Warszawa, 15-05-1953 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
48
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2 czerwca 1953 r. do biskupa Choromańskiego zawiadomił
stronę kościelną, że następne odwołania od decyzji wojewódzkich rad narodowych kurii w Krakowie, Łomży, Opolu, Przemyślu, Siedlcach, Tarnowie i Warszawie nie zostały uwzględnione, a merytoryczne uzasadnienie decyzji jest identyczne jak
w piśmie Urzędu do Spraw Wyznań z 13 maja 1953 r.54
Prezes Rady Ministrów w maju 1953 r. wydał Zarządzenie
Nr 61 w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych
stanowisk kościelnych55. W związku z tym wydarzeniem sekretarz Episkopatu w dniu 9 czerwca 1953 r. przesłał pismo do
Rady Państwa PRL, w którym podkreślił, że wszystkie prośby
Episkopatu, dotyczące wykonywania dekretu z 9 lutego 1953 r.,
zostały zignorowane przez władze państwowe, a opublikowane
zarządzenie będzie jeszcze bardziej ograniczać wolność Kościoła i praktycznie uniemożliwi pracę duszpasterską. Chociaż był
to akt wykonawczy do dekretu z lutego 1953 r., to, zdaniem sekretarza Episkopatu, „treść Zarządzenia świadczy, że jest ono
rozszerzeniem przepisów Dekretu, mające na celu jeszcze większe ograniczenie wolności Kościoła”56. Biskup podkreślił, że tak
szerokie zdefiniowanie w § 2 zarządzenia „duchownych stanowisk kościelnych”57 sprawia, że dekret staje się niewykonalny,
Pismo. J. Siemek do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 02-06-1953.
AKEP, sygn. I 10. Wicedyrektor Siemek pomylił datę poprzedniego pisma Urzędu
do Spraw Wyznań. Na piśmie widnieje data 12 maja 1953 r. Tamże. Por. Pismo.
J. Siemek do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 12-05-1953. AKEP, sygn. I 10.
55
Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: M.P. 1953, Nr 43, poz. 522.
56
Pismo. Bp Z. Choromański do Rady Państwa PRL. Warszawa,
09-06-1953 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
57
Zob. § 2, Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk
kościelnych, w: M.P. 1953, Nr 43, poz. 522.
54
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gdyż stanowiska kościelne „tymczasowe, pomocnicze, czy zastępcze, a tym bardziej czasowe powierzanie funkcji związanych z duchownym stanowiskiem, w rzeczywistości zdarzają
się bardzo często, wymagają szybkich decyzji, a to ze względu
na dobro dusz i zaradzeniu potrzebom duszpasterskim”58. Następnie sekretarz Episkopatu zwrócił uwagę na to, że „żądanie
władz państwowych usunięcia kogoś ze stanowiska kościelnego
powinno być wysunięte na piśmie i umotywowane konkretnymi
faktami, stwierdzającymi działalność sprzeczną z prawem i porządkiem publicznym”59. Dalej biskup podkreślił, że jeśli zainteresowani nie będą znali zarzutów, to wówczas nie będą mogli
wnieść odwołania, o którym mowa w § 13 zarządzenia60. Poza
tym użyte sformułowania „sprzeczne z prawem i porządkiem
publicznym” oraz „nieprzychylnie ustosunkowany do Polski
Ludowej” są zbyt ogólnikowe i nie dają możliwości argumentowania w odwołaniu od decyzji61. Sekretarz Episkopatu zaznaczył też, że Urząd do Spraw Wyznań decyduje o usunięciu ze
stanowiska duchownego, a następnie jest instancją odwoławczą,
co ewidentnie jest sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa. Dalej
sekretarz Episkopatu powołał się na pisma Urzędu z dnia 12
maja i 2 czerwca, stwierdzając, że „Urząd do Spraw Wyznań
chce hurtem załatwiać odwołania”62. Biskup Choromański ponownie zwrócił się z prośbą o zwołanie posiedzenia Komisji
Mieszanej, aby ta zajęła się wypracowaniem kompromisu63.
Także i w tym przypadku postulaty te zostały zignorowane.
Pismo. Bp Z. Choromański do Rady Państwa PRL. Warszawa,
09-06-1953 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10, s. 1-2.
59
Tamże, s. 2.
60
Tamże.
61
Tamże.
62
Tamże, s. 3.
63
Tamże.
58
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Represje władz państwowych związanych z dekretem Rady
Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. dotyczyły także biskupów ordynariuszy, sufraganów i administratorów apostolskich64.
W końcu września 1953 r. władze państwowe umieściły Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego w kolejnych miejscach odosobnienia, skąd powrócił dopiero w październiku
1956 r65. Do dnia 22 października 1953 r. usunięto z urzędów:
ordynariuszy – kard. Stefana Wyszyńskiego, metropolitę
gnieźnieńskiego i warszawskiego; Stanisława Adamskiego, biskupa katowickiego, Czesława Kaczmarka, biskupa kieleckiego, ks. infuł. Wojciecha Zinka, ordynariusza w Olsztynie; biskupów sufraganów: Stanisława Rosponda, Juliusza Bieńka,
Lucjana Bernackiego, Herberta Bednorza, Antoniego Baraniaka oraz administratorów apostolskich: arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, administratora apostolskiego diecezji krakowskiej; ks. infuł. Karla Milika; ks. infuł. Andrzeja Wronkę; ks.
infuł. Edmunda Nowickiego; ks. infuł. Bolesława Kominka;
ks. infuł. Teodora Benscha66.
W lipcu 1954 r. władze komunistyczne zamknęły Niższe
Seminaria w Różanymstoku i usunęły stamtąd salezjanów i salezjanki. W tym samym miesiącu przesiedlono księży Marianów z Bielan w Warszawie do Gietrzwałdu i podjęto akcję
przesiedleńczą zakonnic na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na
Opolszczyźnie, przenosząc siostry zakonne do miejscowości:
Otorowo, Kobylin, Gostynin, Stadniki, Staniątki, Dębowa
Lista usuniętych Ordynariuszy, Sufraganów i Administratorów Apostolskich. Warszawa, 22-10-1953. AKEP, sygn. I 10.
65
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, poz. III 18/13, III 18/16.
66
Lista usuniętych Ordynariuszy, Sufraganów i Administratorów Apostolskich. Warszawa, 22-10-1953. AKEP, sygn. I 10.
64
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Łąka67. W sierpniu tego samego roku likwidowano w całej
Polsce bursy i internaty prowadzone przez zakony. Zakazano
też angażowania nowych sióstr zakonnych do pracy parafialnej i zakładania nowych punktów katechetycznych, z wyjątkiem kościołów i kaplic68.
W latach 1954-1956 biskup Choromański w imieniu Episkopatu Polski wielokrotnie podejmował interwencje u dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, wskazując, że urzędnicy państwowi, wykonując dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953
r., nagminnie łamią obowiązujące prawo. Sekretarz Episkopatu w piśmie z dnia 19 marca 1954 r. stwierdził, że praktyka
stosowania przepisów dekretu i zarządzenia, które odnoszą się
do obsadzania stanowisk duchownych, „wykazuje dowolność
stosowania się do przepisów w nich zawartych”69. Biskup podkreślił, że bezprawne jest wysuwanie przez prezydia wojewódzkich rad narodowych kandydatów na stanowiska kościelne z pominięciem osób wyznaczanych przez kurie biskupie,
czemu Episkopat Polski z całą stanowczością sprzeciwia się
i żąda zaprzestania takich praktyk70. Biskup Choromański zaznaczył, że Instrukcja wydana przez Ministra – Szefa Urzędu
Rady Państwa, w dniu 9 października 1953 r. miała zapobiegać niewłaściwym praktykom. Według tego dokumentu prezydia wojewódzkich rad narodowych zobowiązane zostały do
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, poz. III 18/14.
68
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, s. III 18/15.
69
Pismo. Bp Z. Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
Warszawa, 19-03-1954 (Nr. 300) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
70
Tamże, s. 1.
67
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należytego ustalania i sprawdzania okoliczności, które uzasadniałyby zastosowanie art. 6 dekretu z lutego 1953 r. Zalecano
w instrukcji, aby zastosowanie procedury przewidzianej w art.
6 dekretu poprzedzano skierowaniem w stosunku do danego
duchownego ostrzeżenia, w którym byłyby wyszczególnione
zarzuty71. Sekretarz Episkopatu, wymieniając główne punkty
instrukcji, stwierdził, że postępowanie organów państwa, które
wykonują przepisy dekretu z lutego 1953 r. jest sprzeczne
z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Skutkiem takiego postępowania władz państwowych jest nieobsadzanie przez wiele miesięcy duchownych stanowisk kościelnych. Pismo skierowane do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań kończyło się
apelem, aby „tym niedopuszczalnym praktykom położył
kres”72. W drugim liście (datowanym w tym samym dniu)
skierowanym do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań biskup
Choromański przytoczył konkretne przykłady niezgodnego
z obowiązującym prawem postępowania urzędników państwowych73. W połowie lutego 1955 r. sekretarz Episkopatu ponownie zwrócił się pismem do Jana Izydorczyka, ówczesnego
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, wymieniając i obszernie
opisując sprzeczne z prawem postępowania organów państwowych, które egzekwowały przepisy dekretu z dnia 9 lutego
1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych74.
Protesty i apele Episkopatu Polski w związku z bezprawnymi działaniami administracji państwowej nie przynosiły żadnych efektów. Biskup Choromański w kwietniu 1955 r., wykoTamże, s. 1-2.
Tamże, s. 2.
73
Pismo. Bp Z. Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
Warszawa, 19-03-1954 (Nr. 301) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
74
Pismo. Bp Z. Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
Warszawa, 15-02-1955 (Nr 210) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
71
72
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nując postanowienie Komisji Głównej Episkopatu, skierował
list do wszystkich ordynariuszy, w którym zawarł wytyczne,
których należało przestrzegać w kontaktach z władzami państwowymi. Wszelkie wezwania na rozmowy powinno być
przedstawiane na piśmie i zawierać prezentację sprawy i charakteru wezwania. Wykonanie art. 6 dekretu Rady Państwa
z lutego 1953 r. w zasadzie powinno być poprzedzone ostrzeżeniem, a żądania powinny być przedstawione na piśmie i odpowiednio umotywowane. Biskup podkreślił w wytycznych,
że należy korzystać z prawa do odwołania zgodnie z § 13 Zarządzenia Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Odpisy odwołania i odpowiedzi władz
należało przesyłać do Sekretariatu Episkopatu75.
W Pro memoria do Dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. z dnia
9 sierpnia 1955 r., które zostało wręczone premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi przez ówczesnego przewodniczącego
Episkopatu Polski, biskupa Michała Klepacza, stwierdzono, że
Episkopat wielokrotnie podkreślał, iż dekret Rady Państwa
ogranicza wolności Kościoła katolickiego w Polsce. Zaznaczono też, że chociaż Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów,
wydał Instrukcję w sprawie stosowanego trybu przy wykonywaniu dekretu, to przepisy te w zasadzie nie były stosowane
w praktyce. Biskupi zasugerowali w powyższym dokumencie
znowelizowanie dekretu, uwzględniające wymagania strony
kościelnej. Postulowano także przyjęcie procedury, w której
władze kościelne, przed dokonaniem nominacji proboszczowskiej, zgłaszałyby kandydata do prezydium wojewódzkiej rady
narodowej i po upływie 30 dni, gdy nie byłoby sprzeciwu ze
List. Bp Z. Choromański do wszystkich Ordynariuszy. Warszawa,
19-04-1955 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
75
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strony władz, dokonywałyby nominacji. Praktyka ta dotyczyłaby nominacji proboszczowskiej, a wyłączone z niej byłyby
nominacje wikariuszowskie. Zdaniem biskupów, w celu omówienia wszystkich spraw, należałoby powołać komisję złożoną
z przedstawicieli Rządu i Episkopatu76. W tym samym miesiącu, biskup Zygmunt Choromański wręczył pięć postulatów
Marianowi Zyganowskiemu, ówczesnemu dyrektorowi Urzędu do Spraw Wyznań, w których powtórzono poprzednio wysuwane żądania i apele strony kościelnej w sprawie wykonywania dekretu z lutego 1953 r.77
Na początku stycznia 1956 r. sekretarz Episkopatu ponownie zwrócił się do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, powołując się na Pro memoria z dnia 9 sierpnia i postulaty
z 25 sierpnia 1955 r., i stwierdził, że „upływają długie miesiące, a sytuacja w wykonywaniu Dekretu się nie polepszyła,
Pro memoria do Dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. Warszawa, 09-081955 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10. Dokument ten osobiście
wręczył biskup Klepacz premierowi Cyrankiewiczowi w dniu 9 sierpnia
1955 r.
77
Postulaty w sprawie Dekretu. Warszawa, 25-08-1955 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10. Oto treść tego dokumentu: „1) Powody
niezatwierdzania muszą być ściśle sprecyzowane, zgodnie z Dekretem i Instrukcją; nie mogą być ogólnikowe, by zainteresowany mógł się bronić.
2) O ilości wikariuszów na danej parafii nie mogą decydować referenci wyznaniowi – jedynie Kurie są kompetentne do decydowania, biorąc pod uwagę potrzeby duszpasterskie. 3) Zarządzenia władz winny być podawane na
piśmie i nie wykraczać poza ramy Dekretu. W szczególności zarządzenia te
nie mogą dotyczyć administrowania sakramentów i nabożeństw liturgicznych. Zarządzenia referatów wyznaniowych nie mogą w niczym ograniczać
praw obywatelskich kapłanów zagwarantowanych wszystkim obywatelom
przez Konstytucję P.Rz.L. 4) Po upływie terminu (jeden miesiąc) brak odpowiedzi należy uważać za wyrażenie zgody. 5) Instancją odwoławczą od
Urzędu do Spraw Wyznań jest Prezes Rady Ministrów”. Tamże.
76
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wręcz przeciwnie, coraz bardziej zupełnie samowolnie przez
Prezydia W.R.N. zakres Dekretu jest rozszerzany, terminy nie
są zachowywane i ma się wrażenie, że czyni się wszystko, by
administrację kościelną zupełnie sparaliżować i zdezorganizować”78. W dalszej części pisma biskup przedstawił pięć przykładów działań sprzecznych z prawem79.
Mimo powtarzających się postulatów strony kościelnej80,
władze państwowe nadal realizowały swoją represyjną politykę wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Dopiero na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 27 listopada 1956 r. zadecydowano, że dekret z 9 lutego 1953 r. zostanie zmieniony81,
w efekcie czego Rada Państwa w dniu 31 grudnia 1956 r. wydała nowe uregulowania82.
Zakończenie
Jesienią 1952 r. władze państwowe wydaliły z terenu województwa katowickiego biskupa Stanisława Adamskiego i biskupa Juliusza Bieńka oraz uwięziły biskupa Herberta Bednorza. Episkopat Polski bardzo szybko wykazał bezprawność
tych działań. Wówczas władze komunistyczne zdały sobie
Pismo. Bp Z. Choromański do M. Zyganowskiego, dyrektora Urzędu
do Spraw Wyznań. Warszawa, 04-01-1956 (Nr 20) (uwierzytelniony odpis).
AKEP, sygn. I 10, s. 1.
79
Tamże, s. 1-2.
80
Zob. Pismo. Bp Z. Choromański do M. Zyganowskiego, dyrektora
Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 03-08-1956 (Nr 1010) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
81
Notatka Sekretariatu. Warszawa, 27-11-1956. AKEP, sygn. I 10.
82
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
78
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sprawę, że nie posiadają wygodnego dla siebie instrumentu
prawnego, który umożliwiałby ścisłe kontrolowanie osób duchownych, a tym samym ograniczenie wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo polskie. Wówczas, jak się wydaje
w trybie pilnym, postanowiono zredagować akt prawny, który
regulowałby zagadnienia dotyczące obsadzania stanowisk kościelnych. W ten sposób władze mogły ściślej kontrować osoby duchowne. W konsekwencji Rada Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wydała dekret z dnia 9 lutego 1953 r.
o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, a w maju
tego samego roku Prezes Rady Ministrów opublikował do niego przepisy wykonawcze. Ogólne sformułowania dekretu
umożliwiały władzom komunistycznym zakwalifikowanie
praktycznie każdego postępowania osób duchownych jako
sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa.
Episkopat Polski był zaskoczony nowymi przepisami i niezwłocznie podjął interwencje u władz państwowych, słusznie
sądząc, że wydane akty prawne posłużą do stosowania represji
wobec osób duchownych. W czasie obowiązywania dekretu
Rady Państwa z lutego 1953 r. biskupi wielokrotnie ponawiali
swoje protesty i, posługując się przykładami, wykazywali, że
urzędnicy państwowi, wykonując postanowienia dekretu, bardzo często łamali obowiązujące prawo. Apele i petycje Episkopatu kierowane do różnych organów władzy państwowej
nie odniosły żadnego skutku, a dekret Rady Państwa z dnia
9 lutego 1953 r. przez cztery lata był narzędziem represji
w stosunku do osób duchownych zajmujących różne stanowiska w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce.
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Summary
The article describes Polish Episcopal Conference’s action
taken in connection with the Decree of the State Council of the
People’s Republic of Poland of 9 February 1953 on appointing
to clerical positions in the Church.
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Lęk w perspektywie
psychologii pastoralnej
Anxiety in the perspective of pastoral psychology
„Tamtego dnia późnym popołudniem, powiedział do nich:
„Przeprawmy się na drugi brzeg”. Zostawili tłum i zabrali Go,
tak jak był w łodzi. Były z Nim także inne łodzie. Zerwała się
wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że
łódź już się napełniała. On tymczasem spał na rufie, oparty na
wezgłowiu. Budzą Go więc i wołają do Niego: „Nauczycielu,
obojętne Ci to, że giniemy?” Wtedy On wstał, skarcił wicher,
a jezioru rozkazał: „Zamilknij, bądź cicho”. Uspokoił się wicher. Zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział:
„Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary?” Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego:
„Kimże On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne!?”
(Mk 4, 35-41)
Kart Pisma Świętego, dokumenty Magisterium Kościoła,
dzieła wielkich filozofów i niezliczone tomy większych
i mniejszych ksiąg próbują opisać genezę, przyczyny oraz
skutki lęku. Czym jest lęk, że od początku istnienia świata, odgrywa tak wielką rolę w egzystencji człowieka? Odpowiedź na
to pytanie nie jest łatwa, gdyż lęk jako pojęcie wielowymiaro215
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we powinien być także wielowymiarowo badany i opisywany.
Niniejszy tekst będzie próbą spojrzenia na lęk z perspektywy
psychologii pastoralnej gdyż coraz częściej duszpasterze oraz
doradcy pastoralni spotykają się z ludźmi zalęknionymi, gdzie
nie rzadko lęk przybiera postać psychopatologii. W zetknięciu
z człowiekiem „chorym na lęk” mogą u duszpasterza pojawić
się dylemat co dalej z tym człowiekiem zrobić ? Jak mu pomóc? Aby spróbować odpowiedzieć sobie na te naturalne w takiej sytuacji pytania, warto mieć podstawowy zasób wiedzy
o zjawisku lęku. Perspektywa wiary i rzetelna wiedza z zakresu psychologii mogą być bardzo dobrym punktem wyjścia
w pomocy ludziom patologicznie bojący się przyszłości swojej oraz swoich bliskich, a także rzeczy i sytuacji, które z samej swej natury nie powinny stanowić dla nich żadnego zagrożenia (np. fobie, lęk antycypacyjny).
Można powiedzieć, że lęk jest znakiem naszych czasów,
a człowiek coraz bardziej „w lęku bytuje”1 doświadczając lęków sięgających swoimi korzeniami najgłębszych pokładów
swego jestestwa. Człowiek współczesny szuka przezwyciężenia lęku w sobie, w filozofiach wschodu2, a także w wielu metodach psychologicznych mogących dać mu chwilową ulgę
w cierpieniu. Niestety metody te nie rzadko zawodzą powodując w człowieku cierpiącym poczucie jeszcze większej beznadziei. Może to prowadzić do utraty wiary, a w najlepszym
przypadku do jej osłabienia. Chrześcijanin powinien mieć

Jan Paweł II, Redemptor hominis nr 15.
Zob. S. Gądecki, Chrześcijanin przezwycięża lęk w Bogu, http://info.
wiara.pl/doc/259492.Abp-Gadecki-Chrzescijanin-przezwycieza-lek-w-Bogu (10.12.2013 r.)
1
2
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świadomość, że Chrystus nie pozostawia człowieka zalęknionego samemu sobie.3
Zjawisko lęku z perspektywy psychologii
Lęk jest stanem niepokoju, któremu towarzyszy dysforia
i somatyczne oznaki napięcia. Wywołany najczęściej jest przez
przewidywanie przez człowieka porażki, nieszczęścia lub niebezpieczeństwa. Istnieje wiele rodzajów lęku zależnie od sytuacji go wywołujących np.: lęk automatyczny, egzaminacyjny,
egzystencjalny, dotyczący sensu życia, neurotyczny, przed obcymi, przed rozłąką, a także lęk jako stan i jako cecha.4
Negatywna emocja jaka jest lęk jest często utożsamiana ze
strachem dlatego bardzo często te dwa terminy są używane zamiennie. Strach jednak różni się od lęku przede wszystkim
czasem trwania, przyczynami wystąpienia, zbieżności jakie
możemy wymienić to: napięcie i nieprzyjemne oczekiwanie.
Strach odnosi się najczęściej do konkretnego i namacalnego
zagrożenia i wywołuje bardzo silną reakcję emocjonalną,
w której poziom pobudzenia gwałtownie wzrasta.5
Do zaburzeń związanych ze strachem należą fobie oraz zespół stresu pourazowego. W przypadku fobii osoba okazuje irracjonalny strach wobec obiektu, który bardzo często nie stwarza zagrożenia, a odpowiedź jest nieadekwatna do siły
działania tego bodźca. W przypadku stresu pourazowego (post
Zob. Franciszek, Bez obaw idźcie służyć, Homilia podczas Mszy
Świętej kończącej XXVIII Światowy Dzień Młodzieży – 28.07.2013 r.,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/zakonczenie-sdm_28072013.html (11.12.2013 r.)
4
Zob. A. Colman, Słownik psychologii, Warszawa 2009, s. 357-358.
5
Por. S. Rachman, Zaburzenia lękowe, Gdańsk 2005, s. 10-11.
3
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-traumatic stress disorder) osoba cierpi z powodu depresji,
uczucia odrętwienia i stałej traumy po doświadczeniach jakieś
katastrofy, czy innej sytuacji traumatycznej, której była uczestnikiem lub świadkiem.6
W przeciwieństwie do napadu paniki, który jest bardzo nagły i ostry, lęk uogólniony jest przewlekły i może trwać miesiącami z mniej lub bardziej stałymi elementami. Korzystając
z DSM-IV, można zdiagnozować ten rodzaj lęku, występuje
on wtedy jeżeli przez okres sześciu miesięcy, większość dni
przepełniona jest obawami i nasilonym lękiem.
Człowiek cierpiący na uogólnione zaburzenia lękowe nie
potrafi opanować niepokoju i lęku, co jest przyczyną dyskomfortu przejawiającego się w złym samopoczuciu i w relacji
z innymi ludźmi. Na poziomie emocjonalnym odczuwa on
bezradność, napięcie i zdenerwowanie, czujność i ciągłe rozdrażnienie. Poznawczo pacjent spodziewa się czegoś strasznego, lecz nie wie, czym ta straszna rzecz będzie. Fizycznie pacjent doświadcza napięcia mięśni. Badania EEG wykazują
zwiększoną aktywność beta w płatach czołowych mózgu,
a szczególnie tą aktywność dostrzega się w lewej półkuli co
wskazuje na podwyższony niepokój. Osoby takie łatwo się
meczą, trudniej koncentrują i mają problemy z bezsennością.7
Reakcja strachu składa się z czterech rodzajów składników:
poznawczych-oczekiwań związanych z zagrażającą szkodą,
somatycznych – reakcji alarmowej organizmu na niebezpieczeństwo i zmian w wyglądzie zewnętrznym, emocjonalnych
-uczuć silnego przerażania i obawy, a także behawioralnych
Por. D.L. Rosenhan, M. Seligman, Psychopatologia, T.1, Warszawa
1994, s. 221-222.
7
M. Seligman, E. Walker, D.L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań
2003, s. 219-220.
6
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czyli ucieczki i walki, które są podstawowymi rodzajami reakcji instrumentalnej. Można wyodrębnić dwa typy zachowań
ucieczkowych: wycofanie polegające na tym, że osoba narażona na niebezpieczeństwo opuszcza teren jego działania oraz
reakcje unikania, kiedy opuszcza pole działania czynnika niebezpiecznego przed jego zadziałaniem.
Strach i lęk mają identycznie składniki, a różnice można
uwypuklić w aspekcie poznawczym. Otóż lęk w odróżnieniu
od strachu, jako składnik poznawczy posiada oczekiwanie zagrożenia o znacznie rozmazanym charakterze. Somatyczny
składnik lęku jest ten sam co w przypadku strachu, chodzi tu
przede wszystkim o elementy reakcji alarmowej. Emocjonalne
składniki lęku są te same: uczucie ciężaru w żołądku, obawa,
przerażenie. Również behawioralne elementy takie jak ucieczka czy walka są identyczne, lecz w odróżnieniu od strachu
w lęku obiekt zagrażający jest pozbawiony konkretnej formy.
Można powiedzieć, że lęk jest osadzony w sferze irracjonalności a jego źródłem w przeciwieństwie do strachu jest jakieś
bardzo słabo zarysowane niebezpieczeństwo.8
Lęk w życiu człowieka jest czymś naturalnym i koniecznym. Jest częścią składowa naszych emocji. Pojawia się on
najczęściej jako sygnał alarmowy w związku z zagrożeniami
na jakie narażany jest człowiek w ciągu jego życia. Modyfikuje on zachowanie, reakcje organizmu, emocje oraz sprawność
intelektu.
W prehistorii jak i obecnie lęk odgrywa bardzo ważną role
jako inicjatora obrony, ucieczki, bez niego człowiek byłby narażony na ogromne niebezpieczeństwo. Reakcja lękowa może
zostać spowodowana niebezpieczeństwem zewnętrznym lub
takim, które płynie z wewnątrz człowieka. Zagrażające mogą
8

D.L. Rosenhan, M. Seligman, Psychopatologia, dz. cyt., s. 223-228.
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być własne myśli, emocje, wyobrażenia. Czasami lęk wywołuje strach przed nim, co można byłoby nazwać lękiem przed lękiem.9
Bardzo często to, czego ludzie się lękają jest tak naprawdę
przedmiotem ich pragnień. Dzięki lękom człowiek może się
dowiedzieć o wypartych i ukrytych ze świadomości potrzebach. Ujawnianie lęku może być też formą obrony, a często
lęk staje się integralna i istotną częścią czyjegoś życia do tego
stopnia, że gdy go zabraknie zaczyna lęku poszukiwać. Często
zdarza się, że dziewczęta dotknięte syndromem DDA wychodzą za mąż za alkoholików. Jedną z przyczyn takiego zachowania jest właśnie lęk, który jest im niezbędny do życia.
Lęk może być również wykorzystywany przez ludzi do manipulowania otoczeniem. Niektórzy ludzie wskazują na swój
lęk, aby ukazać własna bezbronność i bezradność, a przez to
zmusić osoby do spełnienia swoich pragnień. Jest to sposób na
zdobycie często nieograniczonej władzy i kontroli nad osobą
manipulowaną.
Ofiary silnej agresji ze strony innych w swoim życiu początkowo podporządkowane, w pewnym momencie stają się
agresywne po to, żeby nie doświadczać lęku przed agresja innych. Zdarza się, że osiągają władzę i staja się prześladowcami i tyranami dla swojego otoczenia. Ten rodzaj władzy wynika z chęci kontrolowania zewnętrznego zagrożenia: „Kiedy ja
będę posiadał kontrolę nad innymi, to oni nie będą mieli kontroli nade mną”. Brawura, agresja i przemoc są elementami zaprzeczenia wewnętrznym stanom lękowym.10
Reakcje lękowe są często podobne lub nawet tożsame z pojęciem stresu. Stres wywołuje podobne reakcje fizjologiczne
9
10

Por. J. Kołodziej, Oblicza Lęku, Charaktery nr 9 (116) 2006, s. 30.
Por. Tamże, s.31.
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jak lęk czy strach. W trudnych, znacznie obciążających aparat
psychiczny sytuacjach dochodzi do silnych reakcji stresowych. Niewielkie zaś obciążenia mogą skutkować relatywnie
mniejszymi automatycznie zanikającymi, słabymi reakcjami,
które mogą w ogóle umknąć naszej uwadze. Wzrost napięcia
ma za zadanie przede wszystkim przygotować organizm do
jak najszybszej reakcji. Kiedy bodziec obciążający zniknie
z naszego pola uwagi lub zostaną usunięte z niego przyczyny
stresu, pobudzenie powoli znika, zgodnie z zasadą, że czym
większy czynnik pobudzający tym ten powrót będzie relatywnie wolniejszy. Reakcje stresowe i lękowe trwać więc mogą
albo krótko jak np. reakcja przerażenia, kiedy jesteśmy świadkami jakieś niebezpiecznej sytuacji, albo dłużej, kiedy pełni
obaw czekamy na wynik badań lekarskich. Reakcje lękowe
i stresowe bardzo często są zależne od naszego aktualnego stanu organizmu. Inaczej będziemy przeżywać poważną sytuacje
kiedy jesteśmy odprężeni, a nasz poziom napięcia jest niski,
a inaczej w stanie zmęczenia i intensywnego napięcia, kiedy to
nawet przy drobnych wydarzeniach możemy odczuć lęk, który
oceniamy jako bardzo silny.11
Lęk jest jednym z najważniejszych objawów psychopatologicznych, jednak ma duże znaczenie poza praktyką psychologiczną lub psychiatryczną. Bardzo często występuje jako znaczący składnik obrazu klinicznego w chorobach układu
sercowego oraz oddechowego. Skłonność do lęku na ogół
zwiększa się z procesem starzenia człowieka. Zaburzenia ukła-

H.-U Wittchen, M. Bullinger- Naber, I. Hand i in., Wszystko co
chcielibyście wiedzieć o lęku (i o co się boicie zapytać), Warszawa
1995,s.16-19.
11

221

Dr Błażej Szostek

du krążenia potęgują tę skłonność, a bardzo często na dnie objawów nerwicowych czai się właśnie lęk.12
Bardzo częstym objawem osiowym nerwicy jest właśnie
lęk, towarzyszy również schizofrenii i depresji, toteż przy opisie zaburzeń psychicznych, który osią jest lęk bardzo trudno
oddzielić lęk w czystej postaci, a w praktyce rozpoznaje się go
zamiennie z nerwicami.
Do zespołów lękowych predysponuje osobowość neurotyczna, której istotnym elementem jest nieharmonijny rozwój
poszczególnych części składowych. Charakteryzuje się ona
również przewagą lęku w stosunku do pozostałych cech osobowości. Nadmiar lęku upośledza u takich osób w znacznej
mierze społeczne funkcjonowanie i nie pozwala na realizację
potencjalnych możliwości intelektualnych.13
Lęk i zaburzenia lękowe rozpowszechnione są w populacji
na poziomie 2-5%, u pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi – 10-15%, w praktyce ogólnolekarskiej – 6%, u pacjentów nerwicowych – około 20%. Częściej występują u kobiet,
nierzadko u dzieci, szczególnie w rodzinach dysfunkcyjnych
i o niekorzystnych układach, a związane jest to z obawami
przed utratą lub oddzieleniem od jednego z rodziców. Często
lęk jest wynikiem niekorzystnych oddziaływań grupy rówieśniczej lub przykrych doświadczeń szkolnych . Wiek 20-30 lat
to najczęstszy okres rozpoznania stanów lękowych u dorosłych, a objawy przed rozpoznaniem trwają już kilka lat. Ponad 30% osób dotkniętych stanami lękowymi deklaruje, że podobny problem dotykał ich rodzin a szczególnie matki,

T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna I, Warszawa 1998, s. 158-159.
Por. A. Bilikiewicz, J. Landowski, P. Radziwiłłowicz, Psychiatria.
Repetytorium., Warszawa 2006, s. 121-122.
12
13
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związane może być to z procesami warunkowego „wyuczenia”.
Mechanizmem napędzającym niepokój mogą być różne dolegliwości ciała. Takimi dolegliwościami może być nadmierny
wysiłek, brak snu, przebyte zakażenie lub inna choroba somatyczna, także lęk może być powodowany przez duże napięcie
seksualne. Znaczącą rolę może odegrać również wiadomości
o groźnych chorobach oraz oddziaływania jatrogenne. Człowiek skupiając uwagę na sprawach zdrowia i możliwych zakażeniach swojego organizmu, przyczynia się do zwiększenia
wewnętrznego niepokoju. Czynnikami spustowymi mogą być
również konflikty zewnętrzne i wewnętrzne. Co się tyczy
utrwalenia lęku to znaczną role ogrywać może mechanizm
błędnego koła, czyli nienaturalne skupienie uwagi na objawach i oczekiwaniach na ich wystąpienie, a co za tym idzie
nasilenie i zwiększenie niepokoju-„lęk przed lękiem” (antycypacyjny).14
Wzbudzanie i przeżywanie lęku składa się z różnorodnych
elementów i jest to przede wszystkim proces, a nie wydarzenie
kategoryczne, które występuje lub nie występuje. Zakłada się,
że różni ludzie mają odmienną skłonność do doświadczania
lęku. Podatność ta wyraża się przez nadmierną czujność w nowej lub potencjalnie zagrażającej sytuacji. Polega to na tym,
że osoba szybko przeszukuje sytuacje i kiedy dostrzeże zagrożenie zawęża na nim uwagę, czemu towarzyszy wrażliwość
percepcyjna, a bardzo często zniekształcenie percepcji. Zagrażające obiekty wydają się wtedy bardziej wyostrzone, a wykrycie zagrożenia uwidacznia się w postaci czujnego znieruchomienia i bardzo wysokiego pobudzenia. Jeśli osoba uzna,
Por. A. Bilikiewicz, Psychiatria dla studentów medycyny. Podręcznik, Warszawa 2000, s. 288.
14
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że jest bezpieczna, może kontynuować przerwane zachowanie,
ale jeśli spostrzeże w sytuacji niebezpieczeństwo, pojawi się
u niej lęk, którego następstwem może być próba radzenia sobie z nim za pomocą ucieczki lub unikania.15
Teoria Eysencka i Wolpego położyły podwaliny dla psychologii leku. Osadzili oni swoje teorie w ramach teorii uczenia się, akcentując rolę procesów warunkowania. Eysenck
utrzymywał, że największe ryzyko nabywania warunkowych
reakcji lękowych cechuje niezrównoważonych introwertyków,
podczas gdy u niezrównoważonych ekstrawertyków bardzo
często występują zaburzenia zachowania, oraz zaburzenia osobowości i histerii.
Eysenck odwoływał się w swoich badaniach do dwuwymiarowego modelu osobowości, na którego krańcach znajduje
się niezrównoważenie emocjonalne-neurotyczność oraz introwersja/ekstrawersja. Twierdził, że u neurotyków warunkowanie zachodzi łatwiej i dlatego łatwiej niż u innych ludzi dochodzi u nich do uwarunkowania lęku i strachu. Uwarunkowane
reakcje lęku są wynikiem całej serii subtraumatycznych zdarzeń, a czasami nawet jednego traumatycznego wydarzenia.
Odbywa się to na drodze skojarzenia bodźca neutralnego
z bodźcem bezwarunkowym, wywołującym wyżej wspomniane traumatyczne reakcje emocjonalne.
Teoria nerwic Wolpego podobnie jak u Eysencka opiera się
na procesie warunkowania jako przyczynie lęku i odwołuje się
teorii Mowrera dotyczącej wzmacniania przez redukcję lęku.
Opracował on laboratoryjne techniki hamowania unikowych reakcji lęku, przez systematyczną desensytyzację, która znalazła
stałe miejce i stanowiła podwaliny pod terapię behawioralną.16
15
16

Por. S. Rachman, Zaburzenia lękowe…dz.cyt., s. 36-37.
Por. Tamże, s. 64-66.
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Najwybitniejszy uczeń Eysenca Jeffrey Gray przeprowadził
totalną krytykę sformuowanej przez swojego nauczyciela teorii ekstrawersji i neurotyczności stworzył własną neurofizjologiczną teorie temperamentu/osobowości17. Teoria jego kładzie
większy nacisk na mechanizmy związane z fizjologią. Najważniejszą rzeczą zakwestionowaną przez niego był postulat dotyczący podatności na warunkowanie oraz fizjologiczne mechanizmy pośredniczące w powstawaniu neurotyczności
i ekstrawersji.
Prowadząc badania na szczurach wywnioskował, że zmienną pośredniczącą w powstawaniu lęku jako cechy jest wrażliwość na sygnał kary, braku nagrody bądź nowości. Lęk jest
tym wyższy im większa wrażliwość. Ekstrawersja to kombinacja niskiego poziomu lęku i wysokiego poziomu impulsywności, neurotyczność zaś to wypadkowa poziomu leku i wysokiego poziomu impulsywności.18
Kagan i jego współpracownicy skoncentrowali się na trwale behawioralnie hamowanej w okresie dzieciństwa ekspresji
temperamentu jako czynniku podatnościowym rozwoju zaburzeń lękowych. Na takie zahamowanie składa się wiele różnych zachowań, które pojawiają się pod wpływem nieznanych
lub nowych bodźców. Wycofanie, popadanie w milczenie, poszukiwanie wsparcia i pocieszenia, stan podwyższonego
wzbudzenia autonomicznego, stwierdzono o około 10-15%
białych dzieci w USA. Wykazano zwiększone ryzyko zaburzeń lękowych u dzieci o zahamowaniach behawioralnych,
a zwłaszcza wtedy kiedy to zahamowanie jest trwałe.19
Jaffrey Gray używał zamiennie terminów teoria temperamentu – teoria osobowości.
18
Por. J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warszawa 1998, s. 155-158.
19
Por. J. Piacentini, R. Bergman, J. Aikins, Poznawczo-behawioralne
interwencje w terapii zaburzeń lękowych okresu dzieciństwa, w: M. Reinec17
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Pierwszą spójną i całościową próbę zrozumienia mechanizmów powstawania zaburzeń, a przed wszystkim nerwicowych i lękowych była koncepcja psychoanalityczna w wydaniu freudowskim. Pojęcie lęku zajmowało w niej centralną
role. We Wstępie do Psychoanalizy Freud napisał: „(…) problem lęku stanowi punkt węzłowy, w którym, w którym spotykają się najrozmaitsze i najważniejsze zagadnienia, jest zagadką, której rozwiązanie musiałoby rzucić światło na całe nasze
życie psychiczne”.20
Na przestrzeni lat Freud opracował różne modele teoretyczne w celu wyjaśnienia funkcji lęku i mechanizmów go wywołujących. Jego pojęcie lęku bardzo ewoluowało – od poglądu,
że jest on wyrazem zatamowanego libido, po przez odwołanie
się do Otto Ranka i twierdzenia, że uraz narodzin jest przyczyną wszystkich przeżyć nerowych21, a kończąc na rewizji lęku,
której dokonał w dziele z 1926 roku Hemmung, Symptom Und
Angst , który w ogólnym zarysie funkcjonuje do dziś. Przypisuje on zjawisku sygnału lęku zasadnicze i kluczowe znaczenie. Mobilizuje on ego do oddalenia za pomocą mechanizmów
obronnych oraz celowego działania – zagrażającego niebezpieczeństwa. Opisuje on kilka sytuacji lękowych, na które narażone jest dziecko w trakcie prawidłowego rozwoju. Nowonarodzony człowiek znajdujący się w stanie bezradności, jest
początkowo całkowicie zależny od opiekuna, a jego choćby
krótkotrwała nieobecność odczuwana jest jako zagrożenie,
które może wywołać tzw. Lęk separacyjny. Później pojawia
się po kolei lęk przed kastracją, związany z kompleksem Edyke, D. Clark (red.),Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, Gdańsk
2005, s. 442.
20
Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 2003, s. 354.
21
Freud odrzuca jednak skrajne stanowisko Ranka i twierdzi, że moment przyjścia na świat jest tylko jedną z sytuacji urazowych.

226

Lęk w perspektywie psychologii pastoralnej

pa, a po rozwiązaniu owego kompleksu i ukształtowaniu superego człowiek odczuwa lęku superego przed karą lub przed
porzuceniem przez własne superego. Pozostałości wyobrażeń
i fantazji wywołanych tymi zagrożeniami występują w sferze
podświadomej dorosłego człowieka, a towarzyszy temu lęk
utajony. Niektóre sytuacje często nawet dość luźno powiązane
z wczesnodziecięcym poczuciem zagrożenia mogą powodować te pierwsze przeżycia. Najpierw pojawia się lęk sygnałowy, który mobilizuje gotowość obronną ego, co prowadzi do
zahamowania rozwijania się lęku. W przypadku słabego ego
i przy występowaniu silnych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych dochodzi do wybuchu lęku panicznego, który doprowadza do dysfunkcyjnego ego.22
W psychoanalitycznym podejściu do lęku, który jest dość
zgodny z ogólną teorią psychoanalityczną, bardzo istotnym
elementem są zaburzenia nerwicowe. Były one dzielone na
dwie grupy: psychonerwice i nerwice aktualne, w których
skład wchodziła m.in. nerwica lękowa.
Przyczyna nerwic aktualnych tkwi w teraźniejszości, a nie
w konfliktach wczesnodziecięcych. Twierdzono, że jest konsekwencją frustracji popędów, przede wszystkim zaburzeń w aktualnym życiu seksualnym. W postaci nerwicy lękowej przyczyną miał być brak wyładowania podniecenia seksualnego.
Powstawanie objawów nerwic aktualnych uznawano za
proces somatyczny tzn., nie mają one charakteru symbolicznej
ekspresji nieświadomych konfliktów, lecz są konsekwencją
braku satysfakcji seksualnej. Przykładem może być tu akumulacja pobudzenia seksualnego, która przechodzi bezpośrednio
w lęk, który nie ma w tym przypadku symbolicznego znaczenia lub w ekwiwalenty somatyczne (bicie serca, duszność, za22

Por. S. Fhanér, Słownik psychoanalizy, Gdańsk 1996, s. 93-94.
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wroty głowy). Niedostateczny rozwój seksualności psychicznej i jej tłumienie, brak związku między seksualnością fizyczną
i psychiczną uniemożliwiają zamianę pobudzenia seksualnosomatycznego, w „libido psychiczne” w inny sposób niż poprzez związanie go z reprezentacjami seksualnymi. Dlatego
właśnie pojawia się lęk, na płaszczyźnie somatycznej. Jego
szczególnymi odmianami miały byś „lęki dziewic”, a także
lęki foniczne, w których lęk wiąże się z jakąś reprezentacją
bez możliwości rozpoznania w niej symbolicznego substytutu
stłumionej reprezentacji.23
W latach pięćdziesiątych XX wieku badacze zwrócili uwagę na rozróżnienie stanu lęku i cech lęku. Było to związany
z tym, że przy kolejnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych trzeba było uwzględnić osobowość lękliwą od odrębnej
nerwicy lękowej. W przeciągu kilku lat stworzono i opracowano wiele kwestionariuszy służących określeniu czy człowiek
znajduje się w stanie lęku, czy też ma cechę lęku, gotowość do
reagowania lękiem w wielu różnorakich sytuacjach.24
Pojęcie lęku, jakiego używamy dzisiaj jest obciążone pewną dwuznacznością. Owa dwuznaczność wynika stąd, że pojęciem tym określa się dwie różne klasy desygnatów. Jednym
razem określa się nim pewien specyficzny stan lub sposób reagowania jednostki w jakieś konkretnej sytuacji, będącej najczęściej sytuacją zagrożenia. W tym znaczeniu używamy go,
jeżeli chcemy powiedzieć o kimś, że przeżywa lęk lub doznaje
lęku. Innym razem używamy tego pojęcia do opisu względnie
Por. J. Aleksandrowicz, Zaburzenia nerwicowe, Warszawa 1998,
s. 143-157.
24
Por. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Psychiatria 2, Wrocław 2002, s. 444.
23
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trwałych cech osobowości, mając na myśli np. częstość pojawiania się lęku, łatwość reagowania nim. Używając słowa lęk
w tym drugim znaczeniu możemy stwierdzić, że dana osoba
jest lękliwa.25
Owo rozróżnienie, którego dokonano w latach pięćdziesiątych XX wieku za sprawą analizy czynnikowej przeprowadzonej przez R. B Cattella i J.H. Scheiera pozwoliło zwrócić uwagę na zróżnicowanie stanu lęku i cech lęku. Było to związane
również z tym, że przy kolejnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych trzeba było odróżnić osobowość lękliwą od odrębnej nerwicy lękowej. W przeciągu kilku lat stworzono i opracowano wiele kwestionariuszy służących określeniu, czy
człowiek znajduje się w stanie lęku, czy też ma cechę lęku, gotowość do reagowania lękiem w wielu różnorakich sytuacjach.26
W 1966 roku Spielberg opublikował artykuł, w którym
przedstawił teoretyczny zarys swojej koncepcji lęku jako stanu
i jako cechy. Uwydatnił w nim to, że lęk jako stan i jako cecha
ma dwa zasadnicze aspekty: świadome poczucie lęku oraz towarzyszące mu objawy fizjologiczno-behawioralne. Tak rozumiany lęk powinien być odróżniany z jednej strony od wywołujących do bodźców, a z drugiej zaś strony od wyuczonych
zachowań, które pełnią funkcję redukcji lęku.27
Lęk jako cecha zdefiniowany został przez Spielbergera
w postaci konstruktu teoretycznego, oznaczający nabytą dyspozycję behawioralną, która czyni jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuPor. T. Sosnowski, Lęk jako stan i jako cecha w ujęciu Charlesa
D. Spielbergera, w: Przegląd Psychologiczny 1977, n. 2, s. 349.
26
Por. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, i. in., Psychiatria 2,
Wrocław 2002, s. 444.
27
Por. T. Sosnowski, Lęk jako stan i jako…dz. cyt., s. 350.
25
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acji jako zagrażające i reagowanie na nie stanem lęku,
nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego niebezpieczeństwa. W definicji tej uwidoczniony został charakter lęku. Formowanie osobowości lękowej wiąże on
z wczesnym okresem dzieciństwa, relacjami zachodzącymi
w tym okresie między dzieckiem a rodzicami, szczególnie zaś
w sytuacjach karania. W definicji tej podkreśla się rolę, jaką
w osobowości lękowej pełnią procesy poznawcze (postrzeganie sytuacji). W tym zakresie istnieje pewna stabilność. Lęk
jako cecha jest dyspozycją lękowego sposobu reagowania
człowieka. Lęk jako stan charakteryzuje się, subiektywnymi,
świadomie postrzeganymi uczuciami obawy i napięcia, którym towarzyszy związane z nimi pobudzenie układu nerwowego. Cechą charakterystyczną tego rodzaju lęku jest jego
duża zmienność pod wpływem oddziaływania różnego rodzaju
czynników zagrażających. Wzajemne relacje między lękiem
jako cechą i jako stanem mają w koncepcji Spielbergera istotne miejsce. Stanowisko to można określić jako koncepcję
„lęku reaktywnego” w odróżnieniu od koncepcji „lęku chronicznego”. Oznacza to, że osoby o wysokim poziomie lęku
jako cechy, w porównaniu z osobami o niskim jego nasileniu,
nie muszą w sposób stały (chroniczny) przejawiać go w sytuacjach charakteryzujących się odpowiednio wysokim nasileniem czynników zagrażających. Badania w tej kwestii dowiodły również, że bez względu na rodzaj sytuacji z jaką spotyka
się człowiek – w parze z wyższym poziomem lęku jako cechy
idzie wyższy poziom lęku jako stanu.28

Por. A. Lipczyński, Normalizacja State-Trait Anxiety Inventory
(STAI) i możliwość jego stosowania w terapii osób uzależnionych od alkoholu, w: http://www.psychologia.net.pl (23. 03. 2009).
28
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Wnioski i postulaty pastoralne
Lęk jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego. Doświadczmy go codziennie, choć w zależności od predyspozycji
psychicznych, sytuacji i okoliczności w których się znajdujemy jego nasilenie jest różne. Zawsze jest jednak dla człowieka
nieprzyjemny powodując cierpienie i dyskomfort odczuwany
nie rzadko dłuższy czas.
Chrystusowe przesłanie miłości, jest przesłaniem życia
i odwagi, dlatego Ewangelię można nazwać „Ewangelią Odwagi”.29 Chrystus wielokrotnie wzywał uczniów, aby się nie
bali. Można w tym miejscu wspomnieć wydarzenia, które dokonały się podczas burzy na jeziorze, kiedy to Pan Jezus pytając uczniów o przyczynę ich lęku, utożsamił ten stan z brakiem ich wiary (Mt 8, 23-27).
Współczesne czasy przeniknięte są pośpiechem, gonitwą za
karierą, zanikiem lub przeniesieniem relacji bezpośrednich do
świata wirtualnego. To wszystko powoduję lęk. Lęk przed
przyszłością, przed nicością po śmierci, a także lęk uogólniony
(GAD30).
Określenie „Ewangelia Odwagi” jest zaczerpnięte z tytułu artykułu autorstwa abp. Józefa Życińskiego, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WE/zycinski/kom_novomillennio.html (21.11.2013 r.). Według J. Życińskiego: „Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest Ewangelią lęków, które obezwładniają i rodzą poczucie bezsilności. Jest ona Ewangelią nadziei płynącej z tego,
iż Bóg włączony w ludzką historię towarzyszy nam swoją łaską w naszym
doświadczeniu niepokojów i zagrożeń. Dlatego trzeba przezwyciężać lęk, by
podejmować nowe zadania i wykorzystywać talenty, jakie daje nam Bóg.
Chrystus ukazuje nam – jako wzór do naśladowania – sługę, który potrafił
odważnie zainwestować otrzymane talenty nie zaś osobnika, który zakopał
swój talent, gdyż bał się, że może go utracić (Mt 25,14–30)”
30
Zespół lęku uogólnionego (ang. General anxiety disorder, free floating anxiety) – zaburzenie psychiczne należące do zaburzeń lękowych,
29
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Ewangeliczne przesłanie miłości i wiary predysponuje człowieka do ciągłego wyzbywania się lęku i przechodzenia na
stronę Chrystusa, w której może dzięki wierze doświadczyć
wewnętrznego spokoju. Przedstawione wyżej badania w pełni
oddają tę prawdę. Człowiek, który posiada zdrową religijność,
mniej dotknięty jest nie tylko zaburzeniami depresyjnymi, ale
także lękiem jako stanem i lękiem jako cechą.
Ludzie Kościoła głosząc orędzie Jezusa powinien posługiwać się z człowiekiem żyjącym w lęku odpowiednimi sposobami komunikacji. Lęk powoduje to, że często człowiek mimo
swoich dobrych intencji nie jest w stanie przyjąć głoszonego
Słowa.
Do pogłębienia świadomości religijnej wiernych od samego
początku wykorzystywany jest bezpośredni przekaz. Podobnie
dzieje się tak również teraz. Homilie i kazania głoszone w kościołach, przeniknięte treściami ewangelicznymi są dla milionów zalęknionych otuchą i wzmocnieniem w wierze, często
nadszarpniętej wątpliwościami. Homilię, a szczególnie te głoszone dla ludzi XXI wieku powinny być przepełnione serdecznością i słowami nadziei w trudnych chwilach.
Oprócz Słowa Bożego głoszonego tak, aby człowiek wyciszył się i mniej bał, filarem powinna być także posługa sakramentalna. Spowiedź święta może być wielką szansą pomocy
człowiekowi bojącemu się jutra. Łaska sakramentu spowiedzi,
w którym Bóg odpuszcza grzech jest niezastąpionym środkiem działania mocy Bożej.

które charakteryzuje wirtualny, permanentny i wyulbrzymiony lęk przed
sytuacją, która może spowodować jakieś nieszczęście np. utrata pracy, choroba. Człowiek cierpiący na GAD, żyje w ciągłym napięciu oczekując rychłej katastrofy w życiu swoim lub swoich bliskich.
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Posługa Eucharystyczna, która dokonuje się w kościele jest
momentem szczególnego spotkania cierpiącego z Najlepszym
Lekarzem, mogącym uleczyć każdy lęk.
Niezmiernie ważną rzeczą jest wykorzystywanie potencjału
katolików świeckich. Wielu z nich zawodowo zajmuje się osobami życiowo pogubionymi i prawdopodobnie wielu z nich
chętnie w ramach wolontariatu zgodziłoby się pomagać osobom z zaburzeniami depresyjnymi. Na dowód tego należałoby
wspomnieć o fakcie, że na terenie Warszawy przy wielu parafiach dyżuruje bezpłatnie psycholog specjalista, do którego
duszpasterze mogą przysyłać osoby wymagające pomocy specjalistycznej. Dobrym i sprawdzonym sposobem jest również
tworzenie diecezjalnych poradni psychologiczno – pastoralnych. Niestety wiele diecezji w Polsce, szczególnie tych, które
nie mają na swoim terenie wielkich miast nie posiada takowych miejsc. Warto również zadbać, aby pracownicy takich
poradni sami byli objęci opieką duszpasterską. Przejawiać się
to może w cyklicznych spotkaniach z duszpasterzem, który
koordynuje lub współ koordynuje z osobami świeckimi działalność poradni. W czasie takich spotkań powinna istnieć możliwość wymiany doświadczeń i obserwacji z dwóch perspektyw – perspektywy duszpasterza i perspektywy psychologa.
SUMMARY
Author describing the fear from the perspective of pastoral
psychology. The starting point is the analysis of psychological
anxiety. The final part of the article are the conclusions and postulates of pastoral may help in pastoral work.
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ROZWÓJ MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ.
ANALIZA SOCJOLOGICZNO-PASTORALNA
The development of conjugal love.
Analysis of sociological and pastoral
Najgłębszym motywem wychowania jest miłość ojcowska
i macierzyńska, która znajduje w dziele wychowawczym wypełnienie doskonałej służby życiu: miłość rodzicielska od początku staje się duszą i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak
cennymi owocami miłości, jak: czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary.1 Małżonkowie, stając się
rodzicami, powinni posiadać zdolność kochania dzieci, bez zatracenia miłości małżeńskiej. Powstaje zatem zasadne pytanie:
co wpływa na rozwój miłości małżeńskiej?2
* Marzena Zakrzewska jest żoną i matką siedmiorga dzieci. Prowadzi
interdyscyplinarne badania zogniskowane wokół edukacji pozaszkolnej.
Właścicielka zespołu szkół i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doktorat obroniła w roku 2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego na Wydz. Teologicznnym.
1
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 36.
2
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie
i matki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaanga-
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Respondentki zostały poproszone o wskazanie, które z wymienionych czynników ich zdaniem najbardziej wpływa na
rozwój miłości małżeńskiej. Spośród listy 12 elementów mogły wybrać trzy.3 Uzyskane odpowiedzi pozwoliły stworzyć
następującą hierarchię. Ponad połowa badanych kobiet za najżowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska,
Matka jako podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
3
Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
(max. 3). Każdy słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi
w przeliczeniu na 124 osoby badane. Brak danych: 0%.
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ważniejszy czynnik uznała „wierność” (51%). Niewiele mniej
wskazywało na „uczciwość” (45%), zaś trzecie miejsce zajęły
„zgoda” (36%) oraz „wzajemny szacunek” (36%). Jedna
czwarta kobiet uznała, że jest to także „miłość” (20%), zaś
19% wybrała „współdziałanie dla wspólnego dobra”. „Umiejętność zrozumienia się współmałżonków” zostało uznane za
najważniejszy czynnik przez 16% ankietowanych, a „dojrzałość emocjonalna” – przez 15%. Najrzadziej wybieranymi
czynnikami były: „urodzenie się dziecka” (11%), „właściwy
dobór charakterów” (8%), „dostosowanie seksualne” (6%)
oraz „warunki materialne” (3%).
Badane kobiety wyróżniły dwie cechy małżeństwa: wierność i uczciwość. Druga para cech to zgoda i wzajemny szacunek. Wokół miłości badane matki umieściły dojrzałość emocjonalną i umiejętność zrozumienia się współmałżonków.
Następne w kolejności to urodziny dziecka i właściwy dobór
charakterów. Na końcu panie postawiły dostosowanie seksualne i warunki materialne. Z przedstawionej hierarchii wynika,
że najbardziej istotne w małżeństwie są właściwości o charakterze moralnym. Te cechy kształtują przede wszystkim samych
współmałżonków i mają decydujący wpływ na jakość relacji
w związku małżeńskim. Do triady przyrzeczeń ślubnych brakuje miłości. Badane matki przestawiły jednak kolejność
i przed miłością dowartościowały cechy psychiczne, które
bezpośrednio wpływają na porozumienie małżonków. W tej
skali wartości wyraźnie niedoceniona została miłość płodna
i wpływ uwarunkowań charakterologicznych. Można zatem
wnioskować, że kobiety z pojawieniem się dziecka wiążą obowiązki, które mogą odsunąć od siebie małżonków. Żona bowiem zajmująca się dzieckiem, będzie mieć mniej czasu dla
męża, a z kolei jego dystans emocjonalno-uczuciowy w stosunku do dziecka wymagać będzie czasu, aby stał się w pełni
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świadomym rodzicem i będzie zdolny do podjęcia swoich ojcowskich obowiązków.
Badane kobiet nie dowartościowały również dostosowania
charakterów małżonków, co może wskazywać na brak sprecyzowanego określenia tej sfery psychicznej. Bardzo często
w sentencjach orzeczeń w sprawach rozwodowych jako przyczynę podaje się niewłaściwy dobór charakterów. Ma to oczywiście bardziej znaczenie argumentu pranego niż osobowościowego. Trudno bowiem mówić o różnicach charakterologicznych,
które zakłada się jako normalny stan każdego związku.
W związku nie o charaktery bowiem chodzi, ale o umiejętności
nawiązywania relacji interpersonalnych. W tym działaniu nie
ma dobrych i złych charakterów, są natomiast braki osobowościowe, co w Prawie Kanonicznym jest podstawą do orzeczenia
nieważności związku sakramentalnego.4
O ile nie dziwi małe znaczenie w oczach badanych kobiet
materialnych uwarunkowań materialnych, to może jednak zastanawiać niewielki procent kobiet wskazujących na dostosowanie seksualne małżonków jako czynnika wpływającego na
rozwój miłości małżeńskiej. Być może samo sformułowanie
jest zbyt ogólne i kobiety nie do końca wiedziały, jaką szczegółową treść przypisać tej propozycji odpowiedzi. To jednak
jest mało prawdopodobna przyczyna takiego wyboru respondentek, biorąc pod uwagę zdecydowanie w dokonywaniu poNiezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095). Niezdolni do zawarcia małżeństwa są
ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Niezdolność jest jednym z najczęściej przywoływanych w Sądach tytułem nieważności małżeństwa. W ramach tego tytułu
nieważności małżeństwa należy wykazać przyczynę natury psychicznej,
która istniała przynajmniej w dniu ślubu, była stosunkowo poważna oraz
miała stosunkowo trwały charakter.
4
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zostałych wyborów. Prawdopodobnie chodzi o to, że małżonkowie w miarę upływu czasu w związku małżeńskim coraz
bardziej cenią sobie wartości osobowe partnerów, a także doceniają te cechy, które rzeczywiście stabilizują ich związek.
Do głosu dochodzą więc wartości moralne i psychiczne, ale
z wyraźnym ukierunkowaniem na duchowy charakter relacji
małżeńskich.
W celu weryfikacji czy hierarchia czynników, które respondentki uważają za najbardziej wpływające na rozwój miłości
małżeńskiej, zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału względem każdej kategorii odpowiedzi.
Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model
rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu
tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to czynniki, które ankietowane kobiety miały do wyboru, czyli: wierność, działanie dla wspólnego dobra, zgoda,
wzajemny szacunek, uczciwość, umiejętność zrozumienia się
współmałżonków, właściwy dobór charakterów, dojrzałość
emocjonalna, miłość, dostosowanie seksualne oraz warunki
materialne. Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych
wykresach.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat dla analizowanych zmiennych okazały się istotne statystycznie dla trzech
z nich: wierności [2(2; N = 124) = 6,009, p = 0,05], umiejętności zrozumienia się współmałżonków [χ2(2; N = 124) = 6,035,
p < 0,05] i dostosowania seksualnego [χ2(2; N = 124) = 5, 990,
p = 0,05]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi, a co się
z tym wiąże można przyjąć, że hierarchie najważniejszych
czynników wpływających na rozwój miłości małżeńskiej będzie inna w zależności od modelu rodziny prezentowanego
przez ankietowaną kobietę. Analizując przedstawione wykresy
można zauważyć, że w przypadku kobiet z rodzin o modelu
tradycyjnym i partnerskim najczęściej wybierane odpowiedzi
są zgodne. Respondentki te najczęściej wskazywały na wier241
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ność (odpowiednie 43% i 59%), uczciwość (odpowiednio 39%
i 53%) oraz zgodę (odpowiednio 35% i 42%). Natomiast
wśród osób prezentujących mieszany model rodziny najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: szacunek (48%),
wierność (33%) oraz uczciwość (30%). Umiejętność zrozumienia się znajduje się w mniej więcej w środku hierarchii
czynników ankietowanych ze wszystkich modeli rodzinnych,
jednak najrzadziej wybierana była w modelu partnerskim
(9%). Również wśród pozycji zamykających stworzoną hierarchę występują różnice ze względu na prezentowany model rodziny. Osoby z modelu tradycyjnego najrzadziej wskazywały
na „właściwy dobór charakterów” (9%), zaś dostosowanie
seksualne i warunki materialne w ogóle nie były brane pod
uwagę przez reprezentantki tej grupy. Kobiety z modelu partnerskiego rzadko wybierały odpowiedzi „urodzenia się dziecka” (5%), „dostosowanie seksualne” (4%) oraz warunki materialne (4%). Natomiast wśród ankietowanych z modelu
mieszanego najniżej w hierarchii znalazły się „dostosowanie
seksualne” (15%), „właściwy dobór charakterów” (4%) oraz
warunki materialne (4%).
W celu weryfikacji czy hierarchia czynników, które respondentki uważają za najbardziej wpływające na rozwój miłości
małżeńskiej, zależy od deklarowanej ilości posiadanych dzieci, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny
istotności różnic podziału względem każdej kategorii odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklarowana przez respondentki ilość posiadanych dzieci, zredukowana do trzech kategorii:
jedno, dwoje oraz troje i więcej. Zmienna zależna natomiast to
czynniki, które ankietowane kobiety miały do wyboru, czyli:
wierność, działanie dla wspólnego dobra, zgoda, wzajemny
szacunek, uczciwość, umiejętność zrozumienia się współmałżonków, właściwy dobór charakterów, dojrzałość emocjonal242
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na, miłość, dostosowanie seksualne oraz warunki materialne.
Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych wykresach.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat dla analizowanych zmiennych okazała się istotne statystycznie tylko dla jednej z nich: wierności [χ2(2; N = 120) = 6,009, p = 0,05]. Tym
samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak
związku między badanymi zmiennymi, a co się z tym wiąże
można przyjąć, że hierarchie najważniejszych czynników
wpływających na rozwój miłości małżeńskiej będzie inna
w zależności od ilości posiadanych dzieci. Analizując przedstawione wykresy można zauważyć, że pomiędzy grupą kobiet
posiadających dwójką oraz troje i więcej dzieci hierarchia
czynników jest z dużej mierze zgodna. Natomiast grupą wyróżniającą się są kobiety posiadające jedno dziecko. Wśród
czynników uznawane przez nie za najbardziej wpływające na
245
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rozwój miłości małżeńskiej znalazły się: ex aequo wierność
(43%), wzajemny szacunek (43%) i uczciwość (43%). Następne w kolejność są również ex aequo zgoda (26%) i urodzenie
się dziecka (26%). Odpowiedź ta w pozostałych grupach jest
wskazywana przez mniej niż 10% respondentek. Na dodatkową uwagę w grupie kobiet z jednym dzieckiem zasługuje odpowiedź: warunki materialne, na którą nie wskazała ani jednak
ankietowana.
Odnawiani nieustannie przez dialog miłości, który pozwala
budować autentyczne więzi, małżonkowie mogą żyć w pokoju
i radości, wypełniając swoje powinności małżeńskie i rodzicielskie.5 Piękno miłości małżeńskiej polega na tym, że jest
wymagająca i w ten sposób kształtuje prawdziwe dobro człowieka oraz promieniuje prawdziwym dobrem. Dobro bowiem
z natury swej dąży do „upowszechniania się”.6 Miłość jest
prawdziwa wówczas, gdy tworzy dobro osób i wspólnot i gdy
tym dobrem obdarowuje drugich. Człowiek, który umie wymagać od siebie samego w imię miłości, może także wymagać
miłości od drugich. Tak właśnie głosi Chrystus w przykazaniu
miłości. Taka miłość powinna być fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego. Ona bowiem powinna być zdolna do
tego, aby „wszystko przetrzymać”. Św. Paweł nauczał, że miłość nie będzie zdolna „przetrzymać wszystkiego”, jeśli ulega
„zazdrościom”, jeśli szuka łatwego „poklasku”, jeśli nie umie
„opierać się pysze”, jeśli „dopuszcza się bezwstydu” (por.
1 Kor 13, 4-5). Prawdziwa miłość jest więc taka: „wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję”
(1 Kor 13, 7). Taka właśnie miłość „wszystko przetrzyma”.

5
6

Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 92.
Św. Tomasz, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 2.
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Jest obecna w niej potężna moc Boga samego, który „jest Miłością” (1 J 4, 8.16).7
SUMMARY
The article contains the results of empirical research. The
research focuses on conjugal love. Group examined a marriage
living in the models: traditional, partnerships and mixed. Criterion also accounted for quantity children in marriage.

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane 2 II 1994 (z okazji
Roku Rodziny), 14.
7
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PRZEMIANY W ŻYCIU MAŁŻEŃSTWA
I RODZINY
Changes in marriage and family life
Małżeństwo z chwilą narodzenia się dziecka przekształca
się w rodzinę. Jest ono i powołaniem, i posłannictwem, ale
jednocześnie jest wielkim zobowiązaniem dla człowieka, gdyż
nadaje jego życiu najważniejszy cel, jakim jest miłość płodna.1
Małżeństwo jest dla mężczyzny i kobiety świadomym i ostatecznym wyborem stanu życia, którego pełnią jest wspólnota

* Urodzony 21 lutego 1979 roku w Warszawie. Mąż i tata siedmiorga
dzieci. Wykształcenie: Pedagogiczne ( edukacja wczesnoszkolna, reedukacja,
polityka i zarządzanie oświatą), prawnicze, psychologiczne. Wykształcenie
teologiczne zdobywane kolejno na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia magisterskie ukończone w 2008 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną oraz studia doktoranckie ukończone i obronił doktoratw
2013 roku na Wydziale Teologicznym – specjalność teologia pastoralna.
1
„Źródłem odpowiedzialnego małżeństwa jest miłość małżeńska, której istotnym wyróżnikiem jest fakt, że jest to miłość płodna. To właśnie ta
miłość domaga się od małżonków należytego poznania zadań w dziadzinie
odpowiedzialnego rodzicielstwa”. J. Nagórny, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Odpowiedzialni za życie i miłość, red. E. Burzyk, Bielsko
-Biała 1994, s. 43.
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rodzinna.2 Nie jest to jedynie wzajemne uzupełnianie się fizyczne, gdyż celem małżeństwa jest realizowanie opatrznościowego zamiaru Boga, który wskazuje małżonkom ich przeznaczenie ludzkie i nadprzyrodzone.3
W tak określonej wspólnocie małżeńskiej należy widzieć
przede wszystkim Boży plan miłości. „Bóg jest miłością
i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność
za miłość i wspólnotę”.4 Dla każdego człowieka, który jest powołany do poszukiwania i dawania miłości w małżeństwie
i rodzinie, jest ona największym życiowym wyzwaniem.
„Miłość sprawia, że osoba właśnie chce siebie oddać innej
– tej, którą kocha. Chce niejako przestać być swoją wyłączną
własnością, a stać się własnością tej drugiej”.5 Te słowa najlepiej oddają cechy miłości małżeńskiej. Objawia się to najbardziej, gdy mężczyzna staje się ojcem, a jego żona – matką,

Z małżeństwa chrześcijańskiego wywodzi się rodzina, a w niej rodzą
się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami Bożymi i członkami Ludu Bożego. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 11.
3
A. Liskowacka, Rodzina chrześcijańska w życiu i posłannictwie Kościoła w świetle adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, w:
Ewangelizacja wspólnoty rodzinnej i małżeńskie. Program duszpasterski na
rok 1993/1994, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1993, s. 290.
4
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 11 (dalej:
FC); por. także Jan Paweł II, List apostolski Gratissimam sane, 8 (dalej:
LR); Papieska Rada do spraw Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie (8 XII 1995), 8.
5
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s 112.
2
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a jednocześnie matka staje się „nauczycielką” ojca, którego
uczy miłości do dziecka.6
Małżeństwo stanowi podstawową społeczność „wzajemnie
oddanych sobie ludzi” oraz „wzajemnie sobie danych”. Mężczyzna i kobieta, zawierając związek małżeński, nie są już
dwojgiem, ale stanowią jedno ciało. W taki sposób opisuje rzeczywistość małżeństwa Księga Rodzaju. Należy jednak podkreślić, że biblijna jedność dwojga to jedność płciowości, która jest wpisana przez Boga w ludzką naturę.7
Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II, podkreślając jednocześnie zagrożenie płciowości przez niewłaściwe pojmowanie antropologii. Według niego „wizerunkowi mężczyzny i kobiety,
wypracowanemu przez rozum naturalny, a zwłaszcza przez
chrześcijaństwo, przeciwstawia się alternatywną antropologię.
Nie przyjmuje ona do wiadomości faktu, wpisanego w cielesność człowieka, że odmienność płciowa jest cechą kształtującą tożsamość osoby. Skutkiem tego jest kryzys pojęcia rodziny
opartej na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety,
stanowiącej naturalną i podstawową komórkę społeczną. Ojcostwo i macierzyństwo są traktowane wyłącznie jako sprawa
jednostki, można je zatem realizować także z pomocą technik
biomedycznych, które nie wiążą się z małżeńskim współży„Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej
komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety
powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę”
(FC 11); por. także LR 8; Papieska Rada do spraw Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie..., dz. cyt., n. 8.
7
Por. J. Szlaga, Eschatologiczny wymiar osoby ludzkiej – bezżenność
dla królestwa niebieskiego. Refleksje nad Jana Pawła II teologią ciała, w:
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, red. T. Styczeń, Lublin
2001, s. 96.
6
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ciem płciowym. Postuluje się w ten sposób niedopuszczalny
rozdział między wolnością a naturą, które są przecież połączone wewnętrzną harmonią i wzajemnym odniesieniem”.8
Wszelkie zmiany społeczne bardzo mocno oddziałują na
życie małżeńskie i rodzinne. I choć według socjologów małżeństwo i rodzina charakteryzują się dużą elastycznością
w przystosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, to jednak wiele skutków przemian społeczno-kulturowych wpływa na pogorszenie ogólnej kondycji
rodziny, co w konsekwencji prowadzi do utrudnień w wypełnianiu jej podstawowych funkcji.9 Tymczasem to na rodzinie,
podstawowej komórce społecznej, spoczywają najważniejsze
funkcje, takie jak: gospodarcza, opiekuńczo-zabezpieczająca,
rekreacyjno-towarzyska, integracyjna, prokreacyjna, seksualna, religijna, stratyfikacyjna, legalizacyjno-kontrolna, emocjonalno-ekspresyjna.10
Zmiany ustrojowe i demokratyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce po 1989 roku, obok licznych aspektów pozytywnych, zaowocowały również wieloma przeobrażaniami
w obszarze życia małżeńsko-rodzinnego, które w konsekwencji przyniosły wiele skutków negatywnych. Wolność w życiu
społecznym i politycznym sprawiła, że również na płaszczyźnie życia moralnego coraz częściej zaczęły ujawniać się postawy kontestacji moralności głoszonej przez Kościół. Ten sprzeJan Paweł II, Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad
małżeństwem i rodziną: Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym,
27 VIII 1999, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
przemowienia/ojcostwo_macierzynstwo _270519 99.ht ml [1.03.2013];
por. także: Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 50.
9
Por. F. Adamski, Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002,
s. 179.
10
Por. tenże, Socjologia małżeństwa i rodzin, Warszawa 1982, s. 49-51.
8
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ciw wobec chrześcijańskiej wizji moralności w sposób
szczególny dotyka zasad normujących życie małżeńskie i rodzinne. Objawia się to przede wszystkim w coraz bardziej liberalnym podchodzeniu współczesnych ludzi, także wielu
chrześcijan, do tych zasad, a nawet zupełnym ich lekceważeniu w codziennych, moralnych wyborach. W imię źle zrozumianej wolności podważana jest trwałość sakramentalnego
małżeństwa, a także promuje się mentalność antykoncepcyjną
i proaborcyjną. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest natomiast podważanie zasad moralnych przez chrześcijan, którzy
są przekonani, że powyższe fakty nie prowadzą w sposób jednoznaczny do wyłączenia się ze wspólnoty Kościoła czy zaparcia się wiary. 11
Kościół ma świadomość, że obecną sytuację cechuje niepewność na płaszczyźnie kulturalnej, antropologicznej, etycznej i duchowej.12 Miejsce pewności wielkich prawd wiary
u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie rePor. J. Stala, Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze
Watykańskim II, Tarnów 2004, s. 125. w Polsce po roku 1989 dokonała się
przemiana świadomości religijno-moralnej społeczeństwa. Daje się zauważać spadek praktyk religijnych, zanik tradycyjnych form religijności i pobożności. Skutki dokonujących się przemian dotykają także polskich małżeństw i rodzin, które są pierwszym środowiskiem życia i wychowania
młodego pokolenia. Rodzina kształtuje wszystkie cechy i dyspozycje dziecka, które decydować będą o jego przyszłym losie. W wyniku dokonujących
się przemian społeczno-kulturowych, w rodzinie zauważa się kryzys procesu wychowawczego. Dlatego w obliczu kryzysu współczesnego człowieka
rodzi się potrzeba radykalnego odrodzenia wychowania w polskich rodzinach i szkołach. Powyższe zjawiska zinterpretowane są jako „znaki czasu”
społeczeństwa przemysłowego. Zob. S.H. Zaręba, Dynamika świadomości
religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce
(1988–1998), Warszawa 2003, s. 5–9.
12
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 3 (dalej EiE).
11
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ligijne; szerzą się różne formy agnostycyzmu i praktycznego
ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia rozdźwięku
między wiarą a życiem; wielu uległo duchowi immanentystycznego humanizmu, który osłabił ich wiarę, prowadząc niestety często do jej całkowitego porzucenia; jesteśmy świadkami swego rodzaju sekularystycznej interpretacji wiary
chrześcijańskiej, która powoduje jej erozję i z którą wiąże się
głęboki kryzys sumienia i praktyki moralności chrześcijańskiej. Wielkie wartości, które w znacznej mierze były inspiracją dla kultury europejskiej, zostały oddzielone od Ewangelii,
przez co utraciły swą najgłębszą duszę, zostawiając miejsce
dla licznych wypaczeń.13
Obok licznych przykładów autentycznej wiary w Europie
istnieje również religijność niejasna i niejednokrotnie błędna.
Jej przejawy są często ogólnikowe i powierzchowne, a czasem
wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. Obserwuje się
takie zjawiska, jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania
wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń
pseudoreligijnych.14 Najbardziej niepokojące jest jednak to, że
stan ducha wielu chrześcijan jest podobny.15
Zasygnalizowane powyżej zjawiska kulturowe, społeczne
i religijne przyczyniają się do coraz bardziej widocznego kryTamże, n. 47.
EiE 68.
15
EiE 7. Objawia się to utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego,
któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność
religijna, wywołująca u wielu współczesnych ludzi wrażenie, że żyją bez
duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo
po- zostawione im przez historię. Tamże.
13
14
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zysu małżeństwa i rodziny. Godzą one w różnej mierze
w prawdę i godność osoby ludzkiej, przy czym wypaczają
samą ideę małżeństwa i rodziny. Wartość nierozerwalności
małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona, a w to miejsce
żąda się prawnego uznania związków faktycznych oraz zrównania ich z prawomocnym małżeństwem. Ponadto próbuje się
akceptować wzorce związku dwóch osób, w których różnica
płci nie odgrywa istotnej roli.16
Kościół musi w tej trudnej sytuacji ofiarować pomoc tym, którzy przeżywają problemy o charakterze małżeńsko-rodzinnym.
W każdym przypadku trzeba zachęcać, wspomagać i wspierać
poszczególne rodziny oraz ich zrzeszenia, aby odgrywały należną
sobie pierwszoplanową rolę w Kościele i w społeczeństwie.17
Przedstawione negatywne skutki przemian wpływają na jakość życia małżeństw i rodzin, dlatego coraz częściej potrzebują one ochrony i wzmocnienia, tak ze strony państwa, jak
i Kościoła, ponieważ ich struktura i niektóre funkcje są zagrożone.18 Brak integralności w życiu małżeńsko-rodzinnym negatywnie wpływa przede wszystkim na rozwój dysfunkcji
w relacjach i funkcjach instytucjonalnych i osobowych w rodzinie; dotykają one zarówno matek, jak i ojców.19
EiE 90. Dlatego też szczególną uwagę należy poświęcić wychowaniu młodych i narzeczonych do miłości poprzez specjalne kursy przygotowujące do zawarcia sakramentu Małżeństwa, które pomogą im dojść tego
momentu, żyjąc w czystości. W swej pracy wychowawczej Kościół okaże
nowożeńcom serdeczną troskę, towarzysząc im również po ślubie (EiE 92).
17
EiE 91.
18
Por. A. Tomkiewicz, Struktura i funkcje małżeństwa i rodziny – zagrożenia i nadzieje, „Roczniki Teologiczne”, 51(2004), z. 10, s. 56–57.
19
Por. J. Pańków, Zakładane i rzeczywiste procesy gospodarcze, w: Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 roku, red. M. Ziółkowska, Warszawa 1993. s. 19–20.
16
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Szczególnym zagrożeniem rodziny jest brak szacunku dla
życia. Związek małżeński otrzymuje dar płodnej miłości,
z którym wiąże się prawo i obowiązek rodzicielstwa.20 Bóg,
ustanawiając małżeństwo, chciał aby to małżonkowie odzwierciedlali w swojej rodzinie prawdziwe oddanie się Boga człowiekowi.21 To całkowite oddanie się małżonków wyraża się
w rodzeniu i wychowywaniu dzieci oraz w trosce o ich pełny
rozwój. Małżonkowie nie mogą rzeczywiście miłować się, nie
podejmując swojej podstawowej misji, która polega na przyjęciu godności bycia ojcem i matką.22
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” akcentuje, że „rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się
pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią
fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal
zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia
małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw”23.
W tym kontekście należy też analizować badania K. Wojaczka, które ukazały, że między mężczyznami a kobietami istnieją daleko idące różnice w pojmowaniu podstawowych pojęć życia i relacji małżeńskich, takich jak wierność, uczciwość
małżeńska, nierozerwalność, płodność, miłość i sakrament
Por. W. Półtawska, Macierzyństwo darem, w: O godności macierzyństwa, Warszawa, 1998, s. 4.
21
Por. J. Bajda, Teologia miłości małżeńskiej, „Ateneum Kapłańskie”
67(1975)397, s.183-184.
22
FC 32–34.
23
FC 1.
20
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małżeństwa, jak również świadomość rozumienia komunikacji
werbalnej i niewerbalnej jest niezwykle ważnego elementu
w relacjach małżeńskich24.
Współcześnie coraz większego znaczenia nabiera laickie
podejście do małżeństwa, w którym na pierwszym miejscu postawione jest szczęście osobiste małżonków, natomiast posiadanie dzieci jest celem wtórnym związku. Zmieniają się także
priorytety wychowania w rodzinie, której część obowiązków
wychowawczych przejmują instytucje opiekuńczo-wychowawcze (żłobki i przedszkola, albo opiekunka do dzieci),
a w późniejszym okresie szkoła. Rozwody w takim modelu
małżeństwa i rodziny dopuszczalne są w wypadku braku pomyślnego współżycia i najczęściej nie uwzględniają dobra
i szczęścia dzieci.25
Zmiany w rodzinie są ściśle związane z przeobrażeniami
społeczeństwa. Współczesna cywilizacja doznaje widocznej
erozji, a przejawia się to osłabieniem wartości rodziny i utratą
jej wysokiej pozycji w społeczeństwie. Do najbardziej de
struktywnych zaliczyć należy: łatwość rozwodów, legalizację
konkubinatu oraz związków homoseksualnych.26 Ta nowa sytuacja społeczna oznacza, że w „społeczeństwie ryzyka” będzie
funkcjonować „rodzina ryzyka”.27 Na bezpośrednie zagrożenia
K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny. Studium pastoralne, Opole 1997, s. 193-291.
25
D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja, Warszawa
1998, s. 12.
26
P. Mazur, Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny, w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2007,
s. 155.
27
Termin „społeczeństwo ryzyka” wprowadził w początkach lat osiemdziesiątych Urlich Beck. Socjolog ten sądzi wręcz, że ryzyko stanowi główną cechę naszych społeczeństw na przełomie Tysiąclecia. Niepewność i ry24
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rodziny wpływa zubożenie społeczeństwa, bezrobocie, bezdomność, bieda, rozłąki zagraniczne, liberalizacja poglądów
w dziedzinie etycznej, a także częściowo demokratyzacja życia
społecznego i związana z tym gospodarka rynkowa.28
W polskich warunkach spośród wielu przemian podkreśla
się przede wszystkim wzrost konfliktów małżeńskich, rozwodów, dyferencjację norm i wartości u poszczególnych członków rodziny, indywidualizm różnych form aktywności, stylu
życia i wzorów kariery. Główne funkcje rodziny są także zaburzone wzrostem konsumpcyjności życia, osłabieniem życia
duchowego, więzi uczuciowych, czy rozrostem egoistycznych
potrzeb.29 Prymas Józef Glemp, w przedmowie do książki arcybiskupa P. J. Cordesa, napisał: „Statystyki i ogromna liczba
zyko obejmuje nie tylko strefę ekonomiczną, ale obecnie lokuje się niemal
we wszystkich obszarach ludzkiego życia. Oznacza to, że zachodzące
w nim zmiany, funkcjonujące mechanizmy oraz powoływane instytucje
w dużym stopniu, potencjalnie lub rzeczywiście zagrażają obywatelom, nie
dając im pewności egzystencjalnej na przyszłość. Pesymiści wręcz twierdzą, że polski wczesny kapitalizm stanowi przykład społeczeństwa ryzyka
w całości [za:] S. Kawula, Rodzina ryzyka w Polsce współczesnej, „Nowa
Szkoła”, 2004, nr 3, s. 4.
28
To powoduje wzrost liczby rodzin niepełnych, a także rozwodów.
29
W życiu rodzinnym znanych jest wiele cech, które są zaliczane do
stanów patologicznych i stanowią zagrożenie prawidłowego rozwoju jej
członków. Rodziny rozbite, rodziny podwyższonego ryzyka, rodziny
zdezintegrowane, zdezorganizowane, dysfunkcjonalne lub rodziny o skumulowanych cechach patogennych mają destrukcyjny wpływ na rozwój
osobowości (tj. socjo i psychopatia, degradacja ról zawodowych, towarzyskich itd. prowadzących do izolacji psychicznej i społecznej). Do tego rodzaju zachowań rodzinnych można zaliczyć różne przejawy nałogowych
sposobów regulacji własnego i rodzinnego życia, zorganizowaną przestępczość, rozboje, kradzieże, wymuszanie okupu, przemoc, maltretowanie, kazirodztwo, dzieciobójstwo, pedofilię. S. Kawula, Rodzina ryzyka w Polsce
współczesnej, art. cyt., s. 4–5.
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publikacji pozwalają przypuszczać, że zanosi się na kryzys
w sprawach męskiego, a zwłaszcza ojcowskiego samorozumienia. Zaniepokojenie osób, których to dotyczy, nie spadło
jak grom z jasnego nieba. Wynika ono najpierw z fundamentalnej zmiany wyobrażeń o autorytecie. (…) Również zmiana
w relacjach między płciami obciąża wzrastająco rolę ojca (…)
okazjonalnie zachwalany ideał <łagodnego mężczyzny> wykazuje błędna drogę. Jeden z amerykańskich psychologów
przekonująco przedstawił niezastępowalność męskości przy
dorastaniu młodego człowieka: doświadcza ono innej miłości
od ojca niż od matki, poszukuje w ojcu tej osoby, która w niebezpieczeństwie obiecuje zachowanie życia”.30 Współcześnie
coraz więcej ojców skarży się na to, że są słabi psychicznie,
emocjonalnie i duchowo. W takich sytuacjach ojcostwo staje
się dla nich ciężarem od którego pragnie się uciekać, a to
wpływa na dalsze życie ich dzieci i rozwój potomstwa. Wśród
negatywnych zachowań objawiających niedojrzałość do pełnienia funkcji ojca należy wymienić: impulsywność i nieprzewidywalność, agresję słowną i/lub fizyczną, pamiętliwość
i krytycyzm, niecierpliwość, nieodpowiedzialność, lekkomyślność i beztroskę, egocentryzm i kierowanie się przede wszystkim swoimi potrzebami, upór i łatwe wybuchanie gniewem31.
Do wielkich niebezpieczeństw zagrażających polskim rodzinom zaliczyć też należy ekspansję mediów w życie codzienne. Zdaniem Z. Sareły, „dobrem, które człowiek współczesny konsumuje chyba w największym nadmiarze, są
informacje. Postmodernistyczny człowiek zachłystuje się –
J. Glemp, Przedmowa, w: J.P. Cordes, Zgubione ojcostwo, Pelpin
2005, s. 6.
31
Por. M. Rotkiel, Czy on będzie dobrym ojcem?, http://www.sympatiaplus.pl/artykul/1325,czy-on-bedzie-dobrym-ojcem.html [10.07.2013].
30
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stworzonymi przez wyrafinowane techniki – kolorowymi obrazami, które propagują ideał niczym nie ograniczanej wolności, porzucenia krępujących konwenansów czy potrzebę
spontanicznego samostanowienia. Fikcyjne obrazy traktuje jak
realną rzeczywistość, a oddając się ich niepohamowanej konsumpcji, traci kontakt z realnym światem. Na co dzień znajduje się jakby w stanie narkotycznego zamroczenia, w którym
nie odróżnia scen z własnych wizji od faktycznych wydarzeń.
Uważa się, że nadmierne korzystanie z ofert środków masowego przekazu stanowi zasadnicze źródło recepcji postmodernistycznych nowinek filozoficznych i upowszechniania się ponowoczesnego stylu życia”.32
Zasygnalizowane wyżej przemiany oddziałują bardzo silnie
na życie rodzin i ich funkcje. Szczególny wpływ na wychowanie w rodzinie mają ustawiczne sytuacje konfliktowe, złe warunki bytowo-materialne, współwystępowanie niekorzystnego
syndromu sytuacyjnego w życiu rodzinnym. Jest to określony
splot negatywnych cech statusu ekonomicznego, społecznego
i kulturalnego w funkcjonowaniu konkretnej rodziny. Osobnym
problemem jest brak efektywnej polityki prorodzinnej, której
skutki dotykają przede wszystkim rodzin wielodzietnych. Obok
trudnej sytuacji bytowej takich rodzin często dołącza się jeszcze
niski poziom wykształcenia rodziców i ich patologiczne zachowania wobec własnych dzieci. Powoduje to na ogół sytuację zamkniętego kręgu i prowadzi w efekcie do utwierdzenia się patologicznych sytuacji w życiu kolejnych wspólnot rodzinnych.
Dzieci uczą się w takich rodzinach patologicznych wzorców zachowań, które powtarzają w swoim dorosłym życiu.33
Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s.19.
33
Por. S. Kawula, Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku – perspektywa koncepcji społeczeństwa ryzyka, „Chowanna”, 2003, t. 2(21), s. 34–37.
32
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Ten stan zagrożeń Jan Paweł II nazywał kryzysem rodziny.
„Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej
wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak,
za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia
jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody...
wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenia i konflikty w wielu
rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu
jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej
dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na
sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: brakuje
niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi
czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na
skutek nadużywania alkoholu przez niektórych członków!”34
W nowoczesnych społeczeństwach, a do takich zalicza się
także polskie społeczeństwo, ujawniają się różne fenomeny
społeczno-kulturowe: indywidualizm, pluralizm zasad, subiektywizm wartości i norm. Deprecjacji ulegają tradycyjne
mechanizmy konsolidujące życie społeczne. W konsekwencji
staje się ono zbiorem niezależnych „jednostek”, pomiędzy którymi brakuje porządku „wertykalnego i horyzontalnego”.35
W takich społeczeństwach „anarchia wydaje się lepsza niż hierarchia, przypadkowość niż precyzyjne plany, dekonstrukcja
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku
w Masłowie, Kielce 3 VI 1991, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny.
Przemówienia homilie, Kraków 2005, s. 617.
35
Por. T. Ożóg, Kulturotwórcze zagrożenia wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000, s. 169,
por. także Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, art. cyt., s. 15.
34
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zastępuje tworzenie, wolność indywidualna jest bardziej pożądana niż wartości kolektywne”.36 Indywidualizacja prowadzi
do atomizacji społeczeństwa, którego skutkiem jest osłabienie
relacji osobowych. Bardzo wyraźnie widać to w dziedzinie życia erotycznego, w którym dominuje „wolna miłość”.37 Atomizacja rodziny powoduje rozluźnienie, osłabienie i spłycenie relacji międzyosobowych. W kontekście tych przemian tworzy
się nowa wizja kontaktów między mężem i żoną, a także między rodzicami a dziećmi, co w zasadniczy sposób wpływa negatywnie na proces wychowania w rodzinie.38
Przemiany społeczne często bardzo negatywnie wpływają
na rodziny, a przede wszystkim podważają sens funkcji rodzicielskiej ojców i matek. Tymczasem ojcostwo i macierzyństwo
są nie tylko sprawą ludzkiej wolności, ale przede wszystkim
aspektem powołania wpisanego w miłość małżeńską, które należy przeżywać jako szczególną odpowiedzialność wobec
Boga, przyjmując dzieci jako Jego dar (por. Rdz 4, 1). Podstawą płodnej miłości jest integralna koncepcja człowieka jako
fundamentu dla ukazywanych później zasad moralnych. „Tak
jak nie można ukazać pełnej wizji miłości małżeńskiej bez integralnej wizji człowieka, tak też niemożliwa jest pełna akceptacja odpowiedzialnego rodzicielstwa bez tego fundamentu
antropologicznego”39.
Obecnie w Polsce obserwuje się zjawisko rozchodzenia się
sfery małżeństwa, seksu i prokreacji. Wyraża się to między innymi w liberalizacji norm regulujących życie seksualne, akcepJ. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin
1995, s.18.
37
Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, art. cyt., s. 15.
38
Por. T. Ożóg, Kulturotwórcze zagrożenia wychowania, art. cyt.,
s. 170.
39
J. Nagórny, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, art. cyt., s. 36–37.
36
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tacji rozwodów i samotnego macierzyństwa, uznaniu kontroli
urodzeń i prawa do aborcji. Malejąca dzietność, duża liczba
rozwodów, upowszechnianie się związków nieformalnych,
wzrost liczby osób samotnie wychowujących dzieci – to zjawiska, które rodzą pytanie o kondycję współczesnej rodziny.40
Nadzieję na pozytywne przemiany małżeństw i rodzin budzą kobiety, które mają coraz większy wpływ na życie społeczne. Wraz z ich emancypacją postępują również zmiany
w świadomości małżeńsko-rodzinnej współczesnych chrześcijan. Widział to już Kard. Stefan Wyszyński i jego słowa można
uznać za spełniające się proroctwo na XXI wiek. Pisał on:
„Nadzieja odrodzenia kultury – aby była bardziej ludzka – już
się współcześnie kształtuje, bo świat kobiecy dochodzi do głosu w różnych dziedzinach życia: w wychowaniu, w medycynie, w kulturze twórczej i literackiej, a nawet w architekturze
itp. Jest to zdrowa ewolucja, byleby tylko świat kobiecy nie
dopuścił się do wynaturzenia tego, co jest najwyższą godnością i najszlachetniejszym, najtrwalszym wkładem – macierzyństwa. Chodzi o to, aby kobieta wszędzie, na każdym odcinku życia – w rodzinie, w pracy zawodowej, społecznej,
publicznej – działała według natury kobiecej, na sposób sobie
właściwy, po macierzyńsku. Może wtedy nieludzki świat stalowych potęg zamieni się w ludzki świat otwartych ramion
macierzyńskich, w których prawem będzie nie stal i pięść, lecz
miłość.”41

Por. D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja, Warszawa
1998, s. 12
41
Stefan kard. Wyszyński,, Godność kobiety, Warszawa 1998, s. 105.
40
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Summary
The article includes a reflection on marriage and the family
in the context of changes in their lives. The author pays special
attention to the social and cultural changes that have a negative
impact on condition of the family.
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MIŁOŚĆ I PRZEKAZYWANIE ŻYCIA
JAKO GŁÓWNE CELE MAŁŻEŃSTWA
Love and transmission of life as a main objectives
of marriage
Małżeństwo chrześcijańskie zaczyna się w momencie sakramentalnego ślubowania narzeczonych, które wyraża tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem.1 Małżonkowie chrześcijańscy we właściwym sobie
stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego.2
Warunkiem podstawowym właściwego funkcjonowania
związku małżeńskiego jest wzajemne wspomaganie się małżonków, dzięki czemu małżeństwo sakramentalne staje się ich
drogą do uświęcenia.3
„Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie
życia”.4 Taki jest zamysł Boży względem małżeństwa, które jest
Por. Ef 5,32.
Por. 1 Kor 7,7.
3
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 11.
4
Katechizm Kościoła Katolickiego 2363. Jan Paweł II nauczał, że „wizerunkowi mężczyzny i kobiety, wypracowanemu przez rozum naturalny,
a zwłaszcza przez chrześcijaństwo, przeciwstawia się alternatywną antropo1
2
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podstawą wspólnoty rodzinnej. Małżeństwo ukierunkowuje
małżonków na miłość i na zrodzenie i wychowywanie potomstwa. To właśnie w dzieciach małżeństwo znajduje swoje uwieńczenie.5 W miłości dwojga ludzi i ich pragnieniu wejścia
w związek małżeński ujawnia się prawdziwe dobro człowieka,
który może kochać drugiego człowieka na tyle, że chce właśnie
tej jednej osobie poświęcić własne życie. Powołanie do małżeństwa jest o tyle ciekawe, że wkracza się na jego drogę nie w pojedynkę, lecz z ukochaną osobą. Sakrament małżeństwa odkreśla dodatkowy cel małżonków – nie tylko wzajemną pomoc,
troskę o odpowiednie wychowanie dzieci, ale również staranie
o zbawienie współmałżonka i o zbawienie dzieci. Ten religijny
wymiar troski o najwyższe wartości jest zawarty w sakramencie
małżeństwa. Związek mężczyzny i kobiety ma charakter naturalny, natomiast małżeństwo chrześcijańskie oparte jest na łasce
sakramentalnej. Na tej trwałej i mocnej podstawie chrześcijańscy małżonkowie, a jednocześnie rodzice odnajdują mądrą zasalogię. Nie przyjmuje ona do wiadomości faktu, wpisanego w cielesność
człowieka, że odmienność płciowa jest cechą kształtującą tożsamość osoby.
Skutkiem tego jest kryzys pojęcia rodziny opartej na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowiącej naturalną i podstawową komórkę
społeczną. Ojcostwo i macierzyństwo są traktowane wyłącznie jako sprawa
jednostki, można je zatem realizować także z pomocą technik biomedycznych, które nie wiążą się z małżeńskim współżyciem płciowym. Postuluje
się w ten sposób niedopuszczalny rozdział między wolnością a naturą, które
są przecież połączone wewnętrzną harmonią i wzajemnym odniesieniem”.
Jan Paweł II, Przymówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym 27 VIII 1999,
4. Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor 6 VIII 1993, 50.
5
Matka, poprzez macierzyństwo, wnosi do rodziny spełnienie i radość.
Por. G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, w: Międzynarodowy
Kongres „O godności macierzyństwa”, Warszawa 6-7 czerwca 1998, Warszawa 1998, s. 181.
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dę szczęścia oraz pokoju w rodzinie. Rodzina chrześcijańska,
wyzbywając się samolubstwa i pogoni za samozaspokojeniem,
przepełniona jest miłością. Dzięki temu, pomimo upływu czasu,
pomiędzy mężem i żoną oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi pozostają nierozerwalne więzi miłości, która daje szczęście i niesie
pokój. Rodzice kochając się nawzajem, realizują swoje człowieczeństwo, otrzymując natomiast dar potomstwa, uzyskują dzięki
temu możliwość pełniejszej realizacji siebie poprzez obdarzenie
miłością swoich dzieci. W rodzinnej, domowej wspólnocie rodzice za pomocą słowa i przykładu mogą być dla swoich dzieci
pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie.6
Jaki jest główny cel małżeństwa? Przyjmując za punkt wyjścia istnienie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w postrzeganiu fenomenu małżeńskiego związku, można jednak
teoretycznie założyć, że główny cel powinien być podobnie
przez nich określony. Związek małżeński jest bowiem świadomym wyborem wolnych ludzi, którzy wiążąc się z drugą osobą
chcą część swojej wolności poświęcić dla dobra związku. Jak
zatem w praktyce funkcjonuje wspólnota małżeńska? Na jakim
fundamencie budują małżeństwo kobiety i mężczyźni? Na to
pytanie Autorzy tego artykułu pragną odpowiedzieć, analizując
przykładowe odpowiedzi udzielone w ankietowych badaniach.7
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 11. Zob.
J. Przybyłowski, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum
educationis”: wskazówki pastoralne dla funkcji wychowawczej Kościoła,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 5(2007), s. 37-54; tenże, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. Poszukiwanie pastoralnych symptomatów, „Warszawskie Studia Pastoralne” 3(2006), s. 90-113, tenże, Wychowanie w rodzinie
a dzieło ewangelizacji, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9(2009), s. 30-40.
7
Badanie miało charakter anonimowy. W badaniach internetowych
wzięli udział ojcowie i matki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację
6
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Odpowiadając na to pytanie respondenci mieli do wyboru
kilka odpowiedzi: 1) posiadanie dzieci, 2) umożliwienie
współżycia seksualnego w zgodzie z wyznawanymi wierzeniami (poglądami), 3) rozwijanie wzajemnej miłości małżonków, 4) wzajemna miłość małżonków i przekazywanie życia,
5) stabilizacja społeczna małżonków, 6) poprawa sytuacji materialnej, 7) tworzenie nierozerwalnego związku małżeńskiego
na całe życie.

Pytanie 31. Jaki jest Pana zdaniem główny cel małżeństwa?
Braki danych 0%.
Z udzielonych odpowiedzi powstała hierarchia głównych
celów małżeństwa: wzajemna miłość małżonków i przekazydomową i są zaangażowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob.
P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013; M. Zakrzewska, Matka jako podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne,
Warszawa 2013 (prace doktorskie w archiwum Biblioteki UKSW).
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wanie życia (29%), stabilizacja społeczna małżonków (16%),
posiadanie dzieci (12%), poprawa sytuacji materialnej (12%),
umożliwienie współżycia seksualnego w zgodzie z wyznawanymi poglądami (11%), rozwijanie wzajemnej miłości małżonków (10%), tworzenie nierozerwalnego związku małżeńskiego
na całe życie (10%). Badani ojcowie jednoznacznie określili
główny cel małżeństwa, którym wzajemna miłość małżonków
i przekazywanie życia. Ta kolejność wskazuje, że małżeństwo
powinno łączyć kobietę i mężczyznę nie tylko w związek miłości, ale też związek nowego życia. Odpowiedzi uzupełniające
wskazują, że respondenci na podobnym poziomie traktują te
dwa cele, czyli uznają je za równorzędne. Trochę wyżej stawiają stabilizację społeczną, co mogłoby oznaczać, że pozostawanie w związku małżeńskim jest jednym z elementów awansu
społecznego. Można też przyjąć taką interpretację, że małżonkowie uważają osoby wolne (single) mają łatwiejsze życie osobiste, ale trudniej im funkcjonować w układach społecznych.
Badani ojcowie na najniższym poziomie umieścili natomiast
tworzenie nierozerwalnego związku małżeńskiego na całe życie. Może to być wyraz ich obaw przed podjęciem odpowiedzialności za innych (żonę i dzieci). Jednocześnie trzeba przyjąć i takie tłumaczenie, że mężczyźni w ten sposób
zabezpieczają się przed nieudanym związkiem, który można
zakończyć, zwłaszcza wtedy, gdy uda się porozumieć z żoną.
Pojawia się też tutaj cień egoizmu męskiego, gdyż w naturze
mężczyzny jest mocno zakorzeniony indywidualizm i potrzeba
wolności. Udzielone przez respondentów odpowiedzi wskazują
na bardzo dużą role kobiet w związkach małżeńskich. Na ich
barki spada bowiem nie tylko odpowiedzialność za dzieci, ale
też za utrzymanie trwałości związku małżeńskiego.
W przeprowadzonych badaniach także kobiety zostały poproszone o wskazanie, co ich zdaniem jest głównym celem
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małżeństwa. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ustalić określoną hierarchię. Najważniejszym celem okazała się być „wzajemna miłość małżonków i przekazywanie życia”, wybierana
przez ponad jedną trzecią ankietowanych kobiet (37%). Drugie w kolejności było „rozwijanie wzajemnej miłości małżonków” (25%), zaś według 15% badanych kobiet głównym celem jest „poprawa sytuacji materialnej”. „Posiadanie dzieci”
oraz „umożliwienie współżycia seksualnego w zgodzie z wyznawanymi wierzeniami/poglądami” uznało za główny cel po
8% respondentek. Tylko około 5% kobiet wskazało na tworzenie nierozerwalnego związku małżeńskiego, a 2% badanych
kobiet stwierdziło, że jest to „stabilizacja społeczna małżonków”.8

Dodatkowo 5% ankietowanych wybrało odpowiedź „inny”, przy
czym większość kobiet z tej grupy nie doprecyzowała swojej odpowiedzi.
Wśród podanych propozycji pojawiły się: „nie mam pojęcia, małżeństwa są
bez sensu” (1%) oraz „wzajemne wspieranie się w życiu i posiadanie dzieci” (1%).
8
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Z porównania odpowiedzi kobiet i mężczyzn wynika najpierw ogólna uwaga, że preferencje głównych wyborów są takie same u przedstawicieli obu grup. Wskazuje to na podobnie
ukształtowaną mentalność małżeńską badanych respondentów.
Jest to wynik wychowania w rodzinach uznających tradycyjne
wartości małżeńsko-rodzinne i skutek wychowania do życia
w małżeństwie i rodzinie w ramach edukacji szkolnej. Różnice
zaczynają się w wyborze celów drugorzędnych. Kobiety wyraźnie preferowały odpowiedź dotyczącą rozwijania wzajemnej miłości, natomiast mężczyźni docenili stabilizację społeczną małżonków. To z kolei świadczy o różnicach w ocenie
jakości relacji osobowych. Dla kobiet najważniejsze są relacje
bliskie, „twarzą w twarz”, natomiast mężczyźni podkreślali
znaczenie relacji szerszych o charakterze społecznym. Mężczyzna patrzy więc na małżeństwo przez perspektywę swojej
aktywności pozamałżeńskiej, natomiast kobiety doceniają znaczenie bliskich relacji osobowych, wyłącznych, opartych na
wzajemnej miłości. Może to właśnie zadecydowało, że kobiety nie zaznaczały zbyt często odpowiedzi, że celem małżeństwa jest tworzenie nierozerwalnego związku. Chodzi bowiem
o to, że miłość, jako relacja osobowa, ma taka moc, że jest wystarczającym zabezpieczeniem trwałości związku, a bez miłości nie ma związku.
W odpowiedziach mężczyzn brakuje wyraźnych akcentów
w wyborach celów drugorzędnych. W tym wypadku można
mówić o pewnej niedyspozycji badanych respondentów, którzy nie potrafili ukierunkować swoich odpowiedzi na wartości
lub potrzeby. Na podobnym poziomie umieścili poprawę sytuacji materialnej, posiadanie dzieci, umożliwienie współżycia
seksualnego w zgodzie z wyznawanymi wierzeniami/poglądami, rozwijanie wzajemnej miłości małżonków, tworzenie nierozerwalnego związku małżeńskiego. Te cele nie mają więc
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dla nich jasno określonej treści. Poza miłością i przekazywaniem życia mężczyźni nie widzą dla siebie znaczących zadań
w małżeńskim związku. Oznacza to, że w taki sam sposób
traktują np. trwałość małżeństwa, jak i poprawę sytuacji materialnej.
Kobiety mają natomiast świadomość, że poprawa sytuacji
materialnej powinna być ważnym celem małżeństwa, gdyż to
na nich będzie spoczywał główny obowiązek opieki nad dziećmi, a później czuwania nad ich wychowaniem. Kobiety nie
mają też większych problemów w ocenie dzietności. Posiadanie dzieci nie jest dla nich celem małżeństwa bez powiązania
z miłością. Kobiety mają więc świadomość, że one same nie
odpowiadają za prokreację, ale jest to wspólne zadanie małżonków. Natomiast pewnym zaskoczeniem jest umieszczenie
na samym końcu przez kobiety stabilizacji społecznej małżonków. Można to tłumaczyć swoistą rezerwą respondentek wobec promocji kobiet w życiu społecznym. Kobiety coraz lepiej
potrafią ocenić swoją wartość i nie wiążą swojej pozycji
w społeczeństwie ze stanem cywilnym. Małżeństwo nie jest
dla nich droga do awansu społecznego. Poza za tym kobieta
będąca w związku małżeńskim nie traktuje siebie jako osoby
wyróżnionej. Jest to więc nowa orientacja społeczna współczesnych kobiet: stan cywilny jest jedynie sprawą prywatną
i bardziej dotyczy ich życia osobistego niż życia społecznego.
Porównując odpowiedzi kobiet i mężczyzn należy wyraźnie
stwierdzić, że zmienia się przede wszystkim mentalność kobiet. Są one coraz bardziej świadome swoich potrzeb i potrafią
lepiej niż mężczyźni określać swoje życiowe cele. Świadczy to
o ich wysokiej samoświadomości, a także o otwartości na
świat i zachodzące w nim przemiany. Kobiety lepiej są przygotowane do życia małżeńskiego i podjęcia wynikających stad
obowiązków. Potrafią zdecydowanie określić swoje preferen272
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cje w celach małżeńskich. Przede wszystkim, zgodnie ze swoją naturą, dowartościowują fundament małżeńskiego związku,
czyli miłość, która trzeba rozwijać, aby mogła stanowić oparcie dla obojga małżonków. Mężczyźni co prawda również ten
cel uznają za najważniejszy, ale mają mniejszą świadomość
odpowiedzialności za miłość, która powinna być nieustannie
pielęgnowana i rozwijana.9
W wyborach kobiet dwie najwyżej punktowane odpowiedzi
(łącznie 62%) wskazują więc na miłość, która wymaga dbania
o jej rozwój, a szczytem miłości jest przekazywanie życia.
Małżeństwo w oczach badanych kobiet jest zatem związkiem
miłości płodnej, ale też miłości osobowej. Rozwijanie miłości
oznacza bowiem rozwój osobowościowy, a także wyzbywanie
się tego, co uczuciu miłości może zaszkodzić.10 Z treści przykazania wynika, że miłość bliźniego jest uwarunkowana miło„Kim jest kobieta? Odpowiedzi na to pytanie udzielają same kobiety,
podkreślając, że równa godność nie oznacza „tożsamości” z mężczyznami.
Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość
kobiecości. Według źródeł objawionych i nauczania Kościoła, mężczyźni
i kobiety zostali powołani przez Stwórcę, aby żyć w głębokiej, wzajemnej
komunii, poznając jedni drugich i składając siebie w darze, działając razem
dla wspólnego dobra i uzupełniając się nawzajem dzięki komplementarności cech kobiecych i męskich”. J. Przybyłowski, „Geniusz” kobiety i macierzyństwo. Refleksja w świetle nauczania Jana Paw la II, w: „Geniusz kobiety”. Kobieta w Kościele, kobieta w świecie, red. J. Przybyłowski, E. Robek,
B. Szostek, Warszawa 2013, s. 91 (Biblioteka Teologii Pastoralnej, t. 8).
10
Uczucie, stanowiące element emocjonalny miłości, wiąże się z poczuciem moralnym, które jest stanem psychicznym, ukształtowanym w wyniku zrozumienia przez człowieka istotnej treści określonej normy moralnej
oraz wytworzeniu w stosunku do niej odpowiedniego zabarwienia emocjonalnego. M. Krawczyk, Relacje między procesami wychowania w węższym
i szerszym zakresie, „Ruch Pedagogiczny” 16(1974)3, s. 353.
9

273

Marzena i Paweł Zakrzewscy

ścią do „siebie samego”. Teoretycznie można założyć, że miłość do samego siebie jest trudniejsza niż „miłość bliźniego”.
Uzasadnieniem takiej tezy jest bardzo cienka i płynna granica
między miłością siebie samego a egoizmem (przeciwieństwem
miłości). Według K. Dąbrowskiego „egocentryzm jest postawą, która w myśleniu, odczuwaniu, zachowaniu i postępowaniu akcentuje w życiu społecznym swoje ego, swoje znaczenie, swoje racje, swoją wolę. Osobnik egocentryczny jest
zazwyczaj osobnikiem zbyt mało wrażliwym na zasadę
współdźwięczenia i zasadę sprawiedliwości w stosunkach społecznych. Egocentryzm opiera się na takich właściwościach,
jak pobudliwość afektywna, niewspółmierność współdźwięczenia z otoczeniem, wzmożone samopoczucie, zbyt silny infantylizm psychiczny, niewystarczająca szerokość horyzontów
myślowych itp. Często ze wzmożonym samopoczuciem występuje poczucie niższości. Jest to postawa przeciwna postawie allocentrycznej, niekiedy jednakże dopuszczająca w swej
strukturze pewne właściwości alterocentryczne”.11 Egoista, to
człowiek „bezinteresownie nieżyczliwy” w stosunku do drugiego człowieka. Ale egoistą może być też tzw. porządny człowiek, „który stara się jakoś pomagać innym, nie na tyle jednak, żeby jego własny interes poniósł w skutek tego poważny
uszczerbek”.12
Najprostszym określeniem miłości jest sentencja starożytnego pisarza: Idem velle atque idem nolle13 (chcieć tego samego, nie chcieć tego samego) – tę zasadę starożytni uznali za
prawdziwą treść miłości: stać się podobnym jedno do drugieK. Dąbrowski, Tezy o charakterze Polaków i metodach jego przekształcania, „Zdrowie Psychiczne” 22(1981)2-3, s. 109.
12
S. Nowak, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 4(1979), s. 168.
13
Salustiusz, De coniuratione Catilinae, XX, 4.
11
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go, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli. Benedykt XVI
bardzo zdecydowanie uznaje za błędne potoczne przekonanie,
że miłość jest tylko uczuciem. Uczucia przychodzą i odchodzą. W miłości jest „miejsce” na uczucie, które może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz nie jest pełnią miłości.14 Dojrzała miłość angażuje wszystkie potencjalne możliwości
człowieka i włącza jego osobę w swój całokształt. Spotkanie
z widzialnymi przejawami miłości, zwłaszcza miłości Boga,
może wzbudzić w człowieku uczucie radości, jakie rodzi się
z doznania, że jest się kochanym. To spotkanie wymaga jednak również zaangażowania woli i intelektu. Rozpoznanie
Boga żyjącego jest drogą wiodącą do miłości, a zgoda człowieka na Jego wolę łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający
wszystko akt miłości. Jest to jednak proces, który pozostaje
w ciągłym rozwoju: miłość nigdy nie jest „skończona” i spełniona; miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa
i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie.15
Bardzo ciekawe jest ujęcie tego zagadnienia przez Karola
Wojtyłę w jego „Miłości i odpowiedzialności”. Pisze on o profilu subiektywnym i profilu obiektywnym miłości. Jeden i drugi jest ważny. Miłość nie odrzuca uczuciowości i ważne jest
uświadomienie sobie roli uczuć w miłości. Nie odrzuca też, jeśli chcemy ją nazywać miłością godną osoby, roli rozumu
i woli. Profil subiektywny ukazuje miłość jako przeżycie psychologiczne, dominuje tu zakochanie, a w każdym razie wysoUczucie, stanowiące element emocjonalny miłości, wiąże się z poczuciem moralnym, które jest stanem psychicznym, ukształtowanym w wyniku zrozumienia przez człowieka istotnej treści określonej normy moralnej
oraz wytworzeniu w stosunku do niej odpowiedniego zabarwienia emocjonalnego. M. Krawczyk, Relacje między procesami wychowania w węższym
i szerszym zakresie, „Ruch Pedagogiczny” 16(1974)3, s. 353.
15
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, 12.
14
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ka aktywność uczuć, pożądanie. Można powiedzieć, że zawiera się w nim miłość erotyczna. Profil obiektywny ukazuje
miłość jako przyjaźń, obdarowanie sobą drugiej osoby, zaangażowanie rozumu i woli. Ważne są tu czyny, fakty międzyosobowe. Miłość tak rozumiana jest stałą umiejętnością bycia
w relacji. W małżeństwie by było ono trwałe i szczęśliwe konieczne jest zintegrowanie profilu obiektywnego i subiektywnego. Ta integracja jest zadaniem dotyczącym całego życia
małżeńskiego.16
Idem velle atque idem nolle – ta zasada wyraża podstawowy sens miłości ludzkiej pod warunkiem, że występuje w niej
eros i agape, czyli miłość wstępująca i miłość zstępująca, które nie dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna od drugiej. Im
bardziej obydwie, niewątpliwie w różnych wymiarach, znajdują właściwą jedność w jedynej rzeczywistości miłości, tym
bardziej spełnia się prawdziwa natura miłości w ogóle. Także
jeżeli eros początkowo jest przede wszystkim pożądający,
wstępujący - fascynacja ze względu na wielką obietnicę szczęścia - w zbliżeniu się potem do drugiego będzie stawiał coraz
mniej pytań o siebie samego, będzie coraz bardziej szukał
szczęścia drugiej osoby, będzie się o nią coraz bardziej troszczył, będzie się poświęcał i pragnął „być dla” niej. W ten sposób włącza się w niego moment agape; w przeciwnym razie
eros upada i traci swoją własną naturę. Z drugiej strony, człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości oblatywnej, zstępującej. Nie może zawsze tylko dawać, musi także otrzymywać.
Kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Oczywiście, człowiek może stać się źródłem, z którego wypływają
rzeki żywej wody (por. J 7, 37-38). Lecz, aby stać się takim
Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL 2001,
s.103-105.
16
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źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wypływa miłość samego Boga (por. J 19, 34).17
Miłość, która łączy męża i żonę powoduje, że stają się oni
obrazem miłości, którą żyje Trójca Święta. Poprzez miłość, rozumianą jako dar udzielony i przyjmowany, ojciec i matka stają
się obrazem Boga. Jeśli każdy przejaw miłości między ludźmi
jest cząstką, refleksem i obrazem miłości Boga, to największy
stopień tego podobieństwa do miłości Boga należy niewątpliwie przyznać najpełniejszej i najintensywniejszej miłości, jaką
jest miłość małżeńska, która powstała z Bożego źródła miłości18. Przejście od miłości małżeńskiej do rodzicielstwa wymaga siły wewnętrznej i umocnienia w wymiarze transcendentnym. Wzajemne dopełnianie się mężczyzny i kobiety we
wspólnocie osób, będące podstawą rodzicielstwa, przypomina
o komplementarności i nie ogranicza się do sfery tylko cielesnej. Rodzicielstwo to podmiotowość łącząca jedność i niepowtarzalność relacji z drugim człowiekiem na drodze prawdy
i miłości. Integralność osoby ukazującej „całego człowieka
i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny
i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny”19.
Małżonkowie, składając ślubowanie, przyrzekają sobie miłość wzajemną, która wymaga ofiary codziennej. Jest to miłość
cierpliwa, pokorna, spokojna, cicha… O tej miłości pisze św.
Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (13, 1-13). Wstępem
do Hymnu o miłości są słowa: Starajcie się gorliwie o większe
dary Boże; ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą (12, 31).
Na koniec Hymnu Paweł pisze: Starajcie się o miłość, ubie17
18
19

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, 7.
KDK 48.
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae,7.
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gajcie się gorliwie o dary duchowe… (14, 1). Nie wchodząc
w analizy egzegetyczne i teologię biblijną można założyć, że
św. Paweł wskazuje na miłość, która wymaga wysiłku, starania się, pracy, trudu, mozołu, gdyż nikt z natury nie jest cierpliwy, pokorny, spokojny, cichy… Ślubując sobie nawzajem
miłość, małżonkowie wyrażają jednocześnie pragnienie bycia
cierpliwym, spokojnym, pokornym, ofiarnym, w czym ma pomóc im miłość, która taka właśnie jest. Tylko taka miłość, która odzwierciedla się w osobach i w życiu współmałżonków ma
prawdziwą wartość w stosunku do różnych darów duchowych.
Św. Paweł ma zatem świadomość, że miłość prawdziwa, która
nie jest darem, ma wymiar interpersonalny – można powiedzieć, że ta miłość prawdziwa jest osobowo zależna.20
W odpowiedziach kobiet miłość wyraźnie łączy się z prokreacją i płciowością. „Określenie płci ma wielowymiarowy
charakter, ale zawsze należy cechy płciowe odnosić do konstytucji cielesno-duchowej człowieka. Człowiek rodzi się osobą
ludzką jako kobieta lub mężczyzna. Kobieca tożsamość tworzy
się w interpersonalnych relacjach rodzinnych, począwszy od
rodzenia się, a skończywszy na rodzeniu nowego życia. Rodzenia nie można zatem utożsamiać jedynie z przekazywaniem nowego życia, gdyż rodzenie jest to proces stawania się kobietą
w trwałej relacji do samej siebie i do innych ludzi. Jeśli mówi
się, że kobieta rodzi, to oznacza to najpierw stawanie się kobietą, a dopiero na drugim miejscu jest to bycie matką. Kobieta
posiada własny dar bycia człowiekiem, bycia osobą i bycia
sobą. W człowieczeństwie kobiety ujawnia się najpierw potencja rodzinności, a w jej osobie dominantą jest macierzyństwo.
Zob. J. Przybyłowski, Rodzina kościołem „domowym”. Rodzina
otworzona na Kościół, Kościół otworzony na rodzinę. Artykuł dyskusyjny,
„Communio” 1(181)33(2013), s. 116-128.
20
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Natomiast bycie sobą w relacjach z innymi nadaje jej kobiecą
tożsamość ludzką”.21 Badane kobiety dały wyraz takiemu rozumieniu swojej kobiecości podkreślając z jednej strony wartość
miłości powiązanej z przekazywaniem życia, ale z drugiej strony odsuwając na dalszy plan w celach małżeństwa tylko „posiadanie dzieci”. Dzieci zrodzone bez miłości, nawet w związku prawomocnie zawartym, a także wychowywane bez miłości
nie będą radością małżonków, ale też samym dzieciom grozi,
że będą nieszczęśliwe. Kobiety mają więc pełną świadomość,
że to nie prawo stanowi fundament małżeństwa i rodziny, ale
miłość. Jednocześnie kobiety potrafią patrzeć na życie małżeńskie bardzo praktycznie, dlatego nie zapominają o warunkach
materialnych życia małżeńskiego, co powinno być główną troską mężczyzn, ale przy aktywnym wspomaganiu jego wysiłków ze strony żony. Wydaje się, że mężczyźni do końca nie
mają świadomości wagi tego zadania. Może jest to wynik
emancypacji kobiet, które potrafią sobie coraz lepiej radzić na
rynku pracy i starają się wykorzystać również atuty związane
z wykształceniem. Dzięki pracy zawodowej kobiety są coraz
bardziej samodzielne i niezależne i tę nową pozycję traktują
jako punkt wyjścia w poszukiwaniu kandydata do zawarcia
partnerskiego związku małżeńskiego. Nie zmienia to jednak
faktu, że w związku małżeńskim, w który zechcą wejść, najważniejsza będzie miłość. Mężczyźni starają się również dowartościować miłość i przekazywanie życia jako główne cele
małżeństwa. Potrzebują jednak coraz częściej pomocy w podjęciu wszystkich wynikających stąd obowiązków. Taką pomocą
J. Przybyłowski, „Geniusz” kobiety i macierzyństwo. Refleksja
w świetle nauczania Jana Paw la II, w: „Geniusz kobiety”. Kobieta w Kościele, kobieta w świecie, red. J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek, Warszawa 2013, s. 91 (Biblioteka Teologii Pastoralnej, t. 8).
21
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mogą służyć same kobiety, ale warunkiem jest stworzenie
sprzyjających warunków dla funkcjonowania małżeństwa jako
związku mężczyzny i kobiety, a także udzielenie wsparcia rodzinom, których celem jest opieka i wychowanie dzieci.
Podsumowaniem tej refleksji mogą być słowa J. Przybyłowskiego: „Kobieta rodzi mężczyznę i kobieta rodzi kobietę:
w tych dwóch sytuacjach kobieta występuje jako matka. Bycie
matką nie oznacza więc wybiórczego działania. Za każdym razem kobieta wydaje na świat człowieka, osobę: indywidualną,
niepowtarzalną ludzką istotę. I taka jest rola matki. W relacjach między matką a dzieckiem nie ma więc rozróżnienia
płciowego, osobowego, tożsamościowego. Kształtowanie prawidłowe płciowości wymaga więc zaangażowania wartości
wyższych, których źródłem jest rodzina. Bycie w rodzinie jest
dla człowieka konstytutywnym czynnikiem rozpoznawania
i akceptowania własnej płciowości. Pozbawiając człowieka
doświadczenia tradycyjnej rodziny, utrudnia się mu stawanie
się człowiekiem we własnej płciowości, ale też osobowości
i tożsamości”.22
Summary
The article describes the marriage from the perspective of
the teaching of the Catholic Church. The authors present their
sociological research on the themes of marriage.

22

Tamże, 91-92.
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PROSOCIALITY OF MEMBERS OF SCHOOL
GROUPS OF CARITAS IN THE DIOCESE EŁK
IN LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH
Help offered to another person or society and mutual support in need are part of normative order of every social system.
Researchers of prosociality indicate that tribal customs of
primitive societies already included care of ill, old, disabledand other people requiring special care: “(…) even at the times of cavemen neighborly help in personal and family problems was obvious. Almost for certain,to the place occupied
by the wisest led paths well-trodden by people seeking to be
heard and aided”1.
* Fr. Ryszard Sawicki, MA (born in 1983 r.), since 2008 r., priest of
Diocese of Ełk. Holderof Pastorales Forum Scholarship in Vienna in 2010
– 2011, starting PhD studies of pastoral theologyat The University of Vienna and of sociology of religionat The Alpen-Adria University of Klagenfurt.
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UKSW in Warsawandstarts PhD studies of theology of spirituality at Papieski Wydział Teologiczny in Warsaw. He does religious services as a resident
in the parish of St. Izydor in Marki. His scientific interests focus on: charitable function of the Church, Christian volunteering andCaritas spirituality.
1
R. Skidmore, M. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996, p. 40.
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Man as a social being cannot live without support and help
of another man.Society, in its microstructural and macrostructural forms, is created by people gathered around common values, cooperating to achieve set goals.The category of the common good is the real premise of individual moral choices and
commonly respected rule of social order. The personalistic
conception assumes that the common good is “a set of the values that, on the one hand, protect the dignity of every human
being, on the other hand, co-create social community – on the
basis of fixed structures of social life”2. J. Mariański warns
that: “Society consisting of people focused on personal interestunwilling to act beyond personal interest, cannot become
a cohesivesociety responsible for the common good; it will
rather become a society of alien individuals, competing with
one another and isolated”3. Such a society has little chance of
performing its relevant tasks, may be easily splitand marginalized, examples of which we know from history.
Prosocialityaccording to socialsciences
Any human behaviors aimed at the good of environment are
generally termed “prosocial activities”. In social sciences, above all psychology and sociology, analyzing these activities, the
terms “altruism” or “altruistic behavior” are also used. Analysis of the literature on this subject allows one to specify a few
groups of authors writing about it. Some of them consistently
S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej,
Lublin 1994, p. 238.
3
J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, Lublin
2001, p. 261.
2
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use the term “prosocial behaviors (activities)”, others prefer
“altruistic behaviors (activities)” or use these terms interchangeably.
The term “prosocial” was first used in the psychological literature by E. Z. Johnson in 19514. In the 1960sthe usage of
this adjective was narrowed only to the positive activities such
as: sharing, giving, helping accident victimsor supporting behaviors.
The origin of the second term – “altruism” – is attributed to
the French sociologist A. Comte, who started to use it to define
selfless aspiration of will focused on the good of othersand any
behaviors concentrated on concern for others, allowing readiness to sacrifice personal interest for the common good5.
In the literature, the prosocial character is attributed to activities based on treating others fairly that is as an equal partner
In the analyses of E. Z. Johnonwe can find a distinction between
non-social and prosocialaggression. Prosocial aggressionconcerns the forms
of aggressive behaviorsthat aim to achieve goals regarded by the particular
culture as desirable and of value, thus accepted due to the moral norms that
the particular group adhere to, although they are sometimes harmfuland
cause people to suffer, e.g. killing in a defensive war; cf J. Śliwiak,
Prospołeczność a religia, in: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, ed. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Warszawa 2004,
p. 318.
5
A. Comte thought that mandoes not take an altruistic attitude atonce
but it appears in him due to developing intermediate structures of consciousness, imagination and extended„I”. He claimed that the aims of better – developed communitiesare expanding and cherishing love, humanitarianismand simultaneous fixing these values in the society, cf
A. Kotlarska-Michalska, Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań
prospołecznych, in: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań
opiekuńczych, ed. B. Kromolicka, Toruń 2005, p. 38; J. Śliwak, Altruizm
i pojęcia pokrewne, in: Studia z psychologii w KUL, ed. P. Francuz, P. Oleś,
W. Otrębski, Lublin 1998, p. 38.
4
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to the person acting. According to A. Grzegorczyk, the term
“fairness” does not reflect the essence of prosocial activities
because it is commonly associated with distribution and giving
for free.To prevent such inaccuracies or even deformations of
the term “prosocial behaviors”, one should say rather about respect for others or understanding.Its aim is to resist exploitation and domination6.
With regard to prosocial behaviors oriented to fair and equal treatment of others,the above-cited A. Grzegorczyk identifies egocentric and allocentricfairness. According to him, the
egocentric fairness (egocentric altruism) is when concern forthe welfare of others is related to the concern for some self-interest.Self-interest (one’s own interest) can be achieved by
working for the good of others.This attitude is shown by some
people referred to as social activists who devote a lot of time
and energy to voluntary work,in the long term considering it
a way to a career, profits and awards.An important moment,
mobilizing to undertake voluntary work is a positive activityassessmentfroma person to whom a volunteer has done some
good, recognized authorities orrespectable people7.
Such altruism is opposite to allocentric altruism. A person
showing this attitude concentrates solely on selfless service to
others and on the work (that is to be done) itself. Such an activist will be more satisfied with the fact that something good
has been done than the fact that he himself did it. Allocentricaction is directed at seeking social utility with a view to doing
necessary work without seeking any recompense for that. Con-

cf A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie: wprowadzenie w filozofię
racjonalistyczną, Warszawa 1995, p. 148.
7
cfibidp. 149.
6
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sequently, anallocentric attitude is more creative, ingenious
and effective, although it is often less institutionalized8.
With regard to the above-mentioned behaviors, abalanced
attitude can also be recognized.Man with this attitude does not
renounce his own interests but he is able to make sacrifices
where the social benefit of doing so would be much greater
than the renounced interests9.
B. Matyjas recognizes and classifies volunteers’ motivation
for prosocial activitiesas follows:
1) altruistic motivation – coming from the need to complete
one’s life with selfless work for others;
2) task motivation – being an element of experience and professional duty, neutralization of shortagesandcallousnessof
professional social care;
3) ideological motivation – having its grounds in religious
experiences and family patternsof social service;
4) egoistic motivation – coming from the need to test oneself,to equal others, to build a positive image of oneself in the
environment, to acquire new skills;
5) affiliation motivation – satisfying the need of being in contact with other people, especially people who feel or think
in the same way10.

cfibidp. 149.
cfibidp. 150; K. Wasilewska-Ostrowska, Empatia w wolontariacie
w pomocy społecznej, in: Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy społecznej, ed. A. Kola, K. Wasilewska-Ostrowska, Toruń 2012, pp. 48-49.
10
cf B. Matyjas, Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze
pomocy społecznej i pracy socjalnej, in: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, ed. B. Matyjas,
Kielce 2009, pp. 185-186.
8
9

285

Ks. Ryszard Sawicki

Empirical research shows that the majority of volunteers
display so-called polymotivation of behaviors. Undertaking
prosocial activities is connected with a hierarchy of motives.
The deciding factors are: the personality structure, the stage of
life, circumstances and social environment11.
In sociological research on prosociality, W. Świątkiewicz
recognizes three types of attitude to providing help: autotelic,
calculatedand egocentric12. The most desirable is autotelic prosociality based on help given to others, sometimes including
even heroic deeds,treated as an absolute value, regarded asamoral duty and being a consequence of interiorized value. This
sort of help for a person, “ex caritate”, is in the Christian tradition regarded as a virtue13.
Another type of prosociality concerns activities calculated
to gain benefitin return referring to the principle of real or presumed reciprocity, immediate or expected in the future. It is
a sort of social capital which is to neutralize possible negative
effects of events in which a person may participate. Prosociality thus understood creates an obligation of reciprocity and is
usually connected with the context of personal interaction
which is created by kinship or racial ties, belonging to the
same religious or professional group or social class14.
An element of this classification is also an egocentric attitude, coming from one’s unlimited belief in oneself and in effectively implemented division of tasks and duties in the world of
cf M. Górecki, Wolontariat, in: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, ed. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, pp. 335-336.
12
cf W. Świątkiewicz, Deklarowana i realizowana prospołeczność, in:
Religijność mieszkańców Warszawy, ed. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, T. Zembrzuski, Warszawa 2007, p. 134.
13
cfibidpp. 134-135.
14
cfibidp. 135.
11
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interpersonal relationships.It assumes the existence of a social
system based on bureaucratic rules of impersonal action of institutional world15.
Religiosity, being expression of man’s personal attitude to
religion, plays a very important role in the analysis of prosocial activities16. Basically, all religions require that their followers should be kind and willing to help others, although they
differ in terms of social and ethical norms, tradition of giving
help and its religious explanation17. The commandment of love
of neighbor belongs to the most important part of the Christian
doctrine. Similar views are expressedin many non-Christian
religionsregarding charity and altruism as the greatest virtuesand assuming that egoism is the reason for all the evil in the
world.
It therefore seems that under such influence, religious people become more responsible for others and the common
good, when compared to non-religious or less religious people.
However, this view finds no clear confirmation in the conducted research,whose analysis leads to specification of some
views in this regard18.
The first group of researchers think that religiosityvery positively influence involvement in charity and voluntary activities.This view is confirmed by the results of P. London’s recfibid.
cf Z. Golan, Pojęcie religijności, in: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, ed. S. Głaz, Kraków 2006, p.71.
17
cf B. Grom, Psychologia religii. Ujęcie systematyczne, trans. H. Machoń, Kraków 2009, p. 145.
18
cf J. Szymołon, Psychologiczna analiza zjawiska wolontariatu, in:
Miłość na nowo odkryta. Wokół Benedykta XVI encykliki o Bogu-Miłości,
ed. W. Przygoda, J. Karbownik, Skarżysko-Kamienna 2007, p. 177; cf Śliwiak, Prospołeczność a religia, op. cit., pp. 318-320.
15
16
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search19. Among the researchers saying that the religious
attitude correlates positively with prosocial activities one can
name: B. Langford, Ch. Langford, P. Benson, W. Prężyna,
J. Śliwak, J. Mariański, M. Szafrańska20.
The second group of psychologists examining this phenomenon claims that there is a connection of negative overtone
between prosocial activities and religiosity. According to them,
religious people are less involved in prosocial activities than
non-believers. This view is held by,among others: M. Rokeach, H. Gaugh, R. Sorrentino, T. Mądrzycki21. The starting point for them is the parable of the Good Samaritan (Luke 10:3037), in which a priest and a Levite–personifying religious
people – did not help a man in need. It should be noted that
they represent a sort of immature religiosity. In Jesus’ parable
only “the one who had mercy on him”deserves praise and
Christ clearly says: “Go and do likewise!” (Luke 10:37).
The third group of researchers indicate on the need to take
into consideration different types of religiosity. This view is
held among others by:G. Allport, J. Ross, C. Batson, R. Jaworski, J. Śliwak, J. Szymołon22. G. Allport differentiates outward
and inward religiosity. He is convinced that only inward religiosity, honest and mature, influences intensification of prosocial activities and has a function of integrating philosophy of

Writing about Christians who helped Jews during the Second World
War, P. London notes that they were mainly motivated by certain moral
values coming from Christianity; cf Śliwiak, Prospołeczność a religia, op.
cit., p. 318.
20
fibidpp. 318-319.
21
cfibid
22
cfibidpp. 318-320; J. Szymołon, Postawy prospołeczne a religijność,
„Roczniki Psychologiczne” 5 (2002), p. 181.
19
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life23. C. Batson perceivespositive correlation of prosociality
and religiosity, which he names asking (seeking)24. R. Jaworski who suggested examining religiosity on the interpersonal
basis and who divided it into personal and non-personal claims
that the former is altruistic while the latter is of a rather egocentric nature25. J. Śliwak, who examined religiosity of people
displaying different levels and types of altruism, states that people with endocentric and exocentric altruismshow higher dependence on God and identify more with Christ as a role model to follow.Consequently, such people show readiness to
help others, being convinced that this is the condition of achieving eternal life26.
cf J. Szymołon, Psychologiczne kryteria religijności dojrzałej, in:
Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, ed. W. Przygoda, K. Święs, Lublin
2013, pp. 203-204.
24
This type of religiosity is represented by Etty Hillesum, young female Jewish, who resolves to sacrifice her life to serve others fully, volunteering to go to a concentration camp. Her willingness to help others is noticeable in her diary: “I shared my body as bread and distributed it among
people. And why not? They are very hungryand missed it long”. She wishes
to fulfill their needs: “If I could be a dressing for all the wounds”;
E. Hillesum, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, trans. I. Piotrowska,
Kraków 2007, pp. 216-218.
25
A mature relationshipshould be of a personal character whichstems
from a personal character of the religious object. Man, being the subject of
such a relationship engages his whole “I” in the direct meeting God’s “You”.
Lack of personal address to God creates a non-personal relationship.Then,
religion and God become peripheral values,isolated from other spheres of
life.It is possible to use this paradigm in research ofrepresentatives of the
Christian religion; cf R. Jaworski, Psychologiczne badania religijności personalnej, „Zeszyty Naukowe KUL” (1998) 3-4, p. 80; ibid Psychologiczne
korelaty religijności personalnej, Lublin 1989, pp. 159-160.
26
cf J. Śliwiak J., Prospołeczność a religia, op. cit., p. 320.
23
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The presented views indicate that although there is no unanimity among researchers examining the influence of religiosity on prosociality, the most convincing view is the one suggesting close connection between different types of religiosity
and different types of altruism.The attitude of mature religiosity makes one open to others and to the common good. Its connection with prosocial activities ismore unambiguous.
Methodological basis of own empirical research
The object and the aimof the research

The object of the research is Christian volunteering done by
members of Caritas School Circles (CSC) in the Diocese of
Ełk. The aim of the research is to know bettercommunity of
volunteers and describethe profile of a CSC volunteer.For the
purpose of this article, one aspect of empirical research was
chosen, namely prosociality. Charity service of CSC members
is closely connected with their social sensitivity and motivations for helping the neighbor.

Research issues

The research into religiosity of the volunteers was of
a survey nature and the research issues were edited to use the
results of the research to draw practical conclusions.
The basic research issuesembrace the following:
– declarative approach of members of CSC to the selected values;
– attitude to helping others;
– types of motivation of volunteers;
– motives for belonging to Caritas School Circles and undertaking voluntary work;
290
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– nature of inspiration for voluntary activities.
Research tools

The basic research tool was a questionnaire for volunteers
of CSC.For the purpose of this article, only the results concerning: social sensitivity, motivation for helping others and sociodemographic data of the examined group were used.

Area, organizationand course of research

The empirical research covers one of the segments of charity work in the Diocese of Ełk–CSC. The survey was conducted
in autumn 2012 and embraced a group of supervisors and volunteers – pupils of gymnasium and over-gymnasium schools
– CSC.
The current list of CSC in the Diocese of Ełk was obtained
from the Diocesan Coordinator of CSC – Katarzyna Gabruś.
There was a possibility of presenting the purpose of the survey
and encouraging directly all the supervisors to take part, during
so – called catechetical briefings organized by the Catechetical
Faculty of the Diocesan Curia of Ełk in the regions of the Diocese (Augustów, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz, Suwałki) between 27 and 30 of August 2012.In light of the conducted
survey 84,9% of the supervisors are teachers of religion. The
above-mentioned meetings were an opportunity to distribute
questionnaires to supervisors and volunteers with a view to
conducting the survey in CSC and to returning completed questionnaires.The rest of the questionnaires were sent by post to
the teachers of subjects different from religion, after a preceding phone call. The completed and collected questionnaires
were sent to Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
(the Institute of Catholic Church Statistics) in Warsaw to process the data they contained.
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The profile of the surveyed population taking account of sociodemographic characteristics

In September 2012, there were over 160 CSCs with approximately 3000 volunteers in the Diocese of Ełk. The empirical research was narrowed to gymnasium and over-gymnasium pupils due to their perceptive abilities and higher
reflectiveness and thustheir greater availability and usefulness
for the survey. In practice, the research area was limited to volunteers of 90 CSC in gymnasium and over-gymnasium
schools.The results of the research are based on the returned
and properly completed questionnaires for CSC volunteers.
Among the 677 surveyed respondents, 465 volunteers were
girls (68,7%) and 202 were boys (29,8%).Thus the population
of volunteers isdistinctly feminized. It is worth having a closer
look at the age structure of the group of CSC volunteers. It is
depicted by the following chart.
Chart 1. The age of the respondents

Source: Own elaborationbased on the questionnaire for CSC
volunteers.
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Young people at the age of 15 were the largest group–
24,4%. The survey showed that pupils aged 13 – 18 were the
most engaged group in volunteering. The exception was the
16-year-old group that is, the group of pupils of first-class
over-gymnasium schools – the small number is probably connected with the fact that after starting over-gymnasium education they did not yet manage to declare their membership in
CSC (the survey conducted in September).
The youth engaged in CSC volunteering are mainly part of
rural population – 54,2%; urban population accounts for
40,8%. However, it should be remembered that the area of the
Diocese of Ełk is weakly urbanized and industrialized and large part of the diocesan people are countryside residents.5% of
the respondents gave no answer to the question on their domicile.
Schools are the place where CSCs function.It is worth having a look at the group of volunteers, as far as the type of
school they attend is concerned.It is shown in the chart below.
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Chart 2. Type of school27

Source: Own elaboration based on the questionnaire for CSC
volunteers.
Over half of the volunteers are gymnasium (lower secondary school)pupils – 55,8%. In over-gymnasium schools, belonging to CSC is almost evenly distributed across pupils of: vocational (technical) schools – 21,1% and lyceums – 20,1%.
Pupils of basic vocational schools accounted for 1,9% of the
group.This result should be linked to a small number of basic

Polish educational system consists of the followingstages: pre-primary education, primary levelschools (pupils aged 7 – 12), gymnasium
(lower secondary levelschool;pupils aged 13 – 15), upper secondary level
schools (among them general 3–yearlyceum preparing for studies; technical
secondary 4–year schools/vocational schoolsteaching more advanced skills
than basic vocational schools and preparing future low–level industrial
managers). There are also basic vocational schools (after completing gymnasium; take 2 – 3 years; educating mainly low–skilled physical workers)
[footnote – translator].
27
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vocational schools and little interest taken by its pupils in any
additional activities (including volunteering)28.
Results of the survey on procosiality of members
of Caritas School Circles in the Diocese of Ełk
After receiving completed questionnaires and having them
processed by Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC,
an analysis of the results was done. The most important of
them, pertaining to prosociality, are shown below in the charts
and tables.
The values and attitudes accepted by the respondents are
the starting point for describing social sensitivity and motivation for helping others.In the question on assessing their importance, modeled on standardized questions, the answer templatewas used. The respondents had the task of marking on the
four-scale importance of each value and attitude or adding
some other value or attitude that they considered important.
The declared answers sorted according to frequencyare shown
in Table 1.

In the report “Młodzież 2010” pupils of basic vocational schoolsthe
least frequently declare to take part in additional classesat school, as few as
1 in 10attends additional school classes; cf Młodzież 2010, “Opinie i diagnozy” 19 (2011), [further: Młodzież 2010], p. 124.
28
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Table 1. Hierarchy of values and attitudesof CSC
volunteers
UnimportImportant
Hard
ant and
and ratheto tell and
Values and attitudes rimportant rather un- no answer
important
N
Family happiness
Education and
self – development
Friendship
Selfless helping other
people
Socialjustice
Interests
(passions, hobby)
Job
Freetime and rest
Patriotism
Religiousfaith
Money, welfare and
prosperous life
Politics and public life
(power, career)

%

N

%

N

Total

%

N

%

672 99,3

5

0,7

0

0,0

677

100

664 98,1

6

0,9

7

1,0

677

100

655 96,8

7

1,0

15

2,2

677

100

645 95,3

16

2,4

16

2,3

677

100

644 95,1

8

1,2

25

3,7

677

100

625 92,3

29

4,3

23

3,4

677

100

620
617
612
605

18
38
36
39

2,6
5,6
5,3
5,8

39
22
29
33

5,8
3,3
4,3
4,8

677
677
677
677

100
100
100
100

519 76,7

103 15,2

55

8,1

677

100

280 41,4

331 48,9

66

9,7

677

100

91,6
91,1
90,4
89,4

Source: Own elabrotaion based on the questionnaire for CSC
volunteerp.
Table 1 presents an image of aims, plans and aspirations of
CSC volunteers in the Diocese of Ełk. The most important of
them, indicated as “important” or “rather important” are: family (99,3% of respondents), education and self – development (98,1%) and friendship (96,8%). Then, with slightly
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fewer respondents choosing them:selfless helping other people
(95,3%) and social justice (95,1%). The next answers were:the
professional aspect of their life (91,6%), interests (92,3%),
free time and rest (91,1%). Just behind were patriotism (90,4%)
and religious faith (89,4%). It should be mentioned that a positive attitude to these values declared by the respondents is at
a very high level. A much smaller group of volunteers – 76,7%
marks money, welfare and prosperous life as“important”
(29,7%) and “rather important” (47,0%). The only value to
which the respondents had aversion was politics and public
life (power, career)29.
Although an adequate reference scale is difficult to create, it
is worth comparing the obtained results with the CBOS report
“Młodzież 2010” (“Youth 2010”), where there was a question
on aims and aspirations of the youth (in the survey respondents
could choose three of them). Although the most frequent answers were: love and friendship (50%),happy family life and
children (49%)as they werein the presented results of own empirical research, being useful to others and “life for others” is
at a much lower level – only 9% of respondents declared it30.

Question made semi – open, gave respondents opportunity to go beyond the suggested template (template used 99 times). Some answers overlapped with the accepted list (e.g. music – interests; family, home – family
happiness; school – education and self – development; heart for others, volunteering – selfless helping other people). The most commonly declared
value or attitudewas love (41 indications) and then: health (9), trust (6),
honesty (5), fairness (4), truth (3) good relationships with people (3). One or
two indications concerned the following values and attitudes: tolerance,
sensitivity, understanding, treating animals well, freedom, safety, respectand
acceptancein society.
30
cf Młodzież 2010, p. 10.
29

297

Ks. Ryszard Sawicki

To summarize the analysis of own empirical research on values and attitudes of CSC volunteers and comparing it to the
results of the report “Młodzież 2010”, distinctly different nature of hierarchy of values assumed by both examined populations should be noted.The fundamental difference concerns
selfless help for others.
Among CSC volunteers, as among members of the whole
society, there are different opinions about helping other man.
The respondents were to answer which of the following viewsis the closest to them:
– “it is good when everyone can count only on themselves”
(egocentric attitude);
– “one should help others even without expecting to obtain
anything in return” (autotelic attitude);
– “one should help others because afterwards he can receive
help from them in return” (calculated attitude).
The answers of volunteers classified into these three categories are shown in Table 2.
Table 2. Attitudes to helping other peopleaccording
to gender
Type of
attitude
Autotelic
Calculated
Egocentric
Hard to tell
No answer
Total

Gender
Girls
N
312
111
10
12
20
465

Total

Boys
%
67,1
23,9
2,1
2,6
4,3
100

N
112
65
8
6
11
202

%
55,4
32,2
4,0
3,0
5,4
100

N
424
176
18
18
31
667

%
63,6
26,4
2,7
2,7
4,6
100

Source: Own elaboration based on the questionnaire for CSC
volunteers.
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According to the data in Table 2,the preference for prosocial attitudes is prevailing – 90,0%. Only 2,7% of the respondentschose egocentric attitude31. It can easily be noted that the
attitudes are distributed in an uneven pattern when the gender
structurevariable is taken into account.Boys prevail in representing egocentricity (4,0%) when compared to girls (2,1%).
Believing more in their power, they less often accept the rule
of social solidarity.In light of the research the autotelic attitude,also known as autotelic prosociality, is more often a female
characteristic – 67,1% than male – 55,4% and the calculated
attitude was rather a male characteristic – 32,2% than female
– 23,9%.
The next question put in the questionnaire is a tool enabling
to have a more in-depth look into prosocial behaviors of the
population of volunteers.It concerns the motivation of respondents and the situation in which one’s own interest stands in
contradiction with others’ interests.Among the possible answers are possible scenarios connected with certainmotivations:
– “the good of other people should be taken into account above all other things” (altruistic motivation);
– “the good of other people is important but one’s own interest should not be disregarded” (middle-attitude, balanced);
– “although it is natural to take care of one’s own interest
above all others’, one should also take into account the
good of other people” (middle-attitude, balanced);
For comparison, it is worth referring to the results of the survey of
2007 on religiosity of inhabitants of Warsaw (no such survey concerning the
Diocese of Ełk so far)in which this ratio reached 12,2% among men and
7,6% among women; cf W. Świątkiewicz, Deklarowana i realizowana
prospołeczność, ed. Religijność mieszkańców Warszawy, ed. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, T. Zembrzuski, Warszawa 2007, p. 136.
31
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– “it is better to consistently follow self-interest than pretend
that other motivation is possible” (egocentric motivation).
The answers to the question are displayed in Chart 3.
Chart 3. Types of motivation of volunteers

Source: Own elaboration based on the questionnaire for CSC
volunteerp.
The egocentric motivation is indicated by 1,8% of respondents, as in the previous question, where it was – 2,7%. Prosocial behaviors inspired by altruismwere chosen by 16,2% of
respondents.Three – fourth of respondents (76,7%) declare
middle or balanced attitude – they work for the good of others
but remember about themselves. Therefore, polymotivation is
a characteristic of the population of CSC volunteers.
It was shown even more distinctly in the next question formulated very clearly:“Why are you a CSC memberand why
are you engaged in volunteering?”. The answers are shown in
Table 3.
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Table 3. Motives for belonging to CSCand undertaking
voluntary work
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Type of motive
Because I want to help people in need
For my own satisfactionand joy of helping
others
Because I believe in God, I feel attracted by teachings and example of Jesus Christ
Because I want to acquire new knowledge and
skills
Because it is an opportunity to meet new people
To have better grades in behavior,religion, additional points for school report
For otherreasons

N

%

412

60,9%

342

50,5%

191

28,2%

134

19,8%

133

19,6%

77

11,4%

10

1,5%

Source: Own elaboration based on the questionnaire for CSC
volunteers.The total does not equal 100% as it was multiple
choice.
As a reason for belonging to CSC and engagement in its
work respondents indicate the most preferably willingness to
help people in need (60,9%). More than half of respondents
(50,5%) starts working for a groupfor their own satisfaction
and joy of helping others. For 28,2% of respondentsengagement in voluntary activity in CSC comes from a sense of moral
and religious duty.This question showed a level of affiliation
motivation,aiming at seeking contact with people of similar
outlooks or sensitivity. The level of affiliation motivationis
19,6% of the population of surveyed volunteers.Task motivation, connected with hope for acquiring new knowledge and
skills, occurs among comparable part of respondents (19,8%).
For one-tenth of CSC members, voluntary activity is an oppor301
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tunity to have better grades in behavior, religion or additional
points for their school report.
It is worth emphasizingthat engagement in volunteering
should not be identified with a single motive alone as the mechanism driving these behaviors has usually a polymotivationnature. The fact that over half of respondents indicates on willingness to help others as a reason for belonging to CSC does
not mean that a new generation of altruists is growing.Young
people are aware that experience and skills thus gained are
investment in oneself which willbring them benefitsin the future. However it is worth mentioning that pragmatism which sometimes underliesprosocial behaviors does not have to exclude good and noble motives of volunteers.
A group of issues concerning social sensitivity and motivation of helping others, not easy to grasp in empirical research,is concluded by a summarizing question on the fundamental inspiration of undertaking voluntary activities.The
suggested template gave the surveyed people an opportunity to
address themselves to an ambiguous characterof the inspiration: humane (“willingness to help people in need”) and religious (“being a Christian”). The third possibility concerned
“both above mentioned”. The obtained answers are shown in
Chart 4.
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Chart 4. Character of inspiration for voluntary activities

Source: Own elaboration based on the questionnaire for CSC
volunteerp.
The results presented in the chart indicate that volunteering
is identified by respondents usually with human values (83,3%)
common to all humanityand they are the most frequent inspiration for engagement in CSC work.Inspirations of religious
character are at the level of 36,1%.It is worth noting that they
do not exclude one another and almost one-third of volunteers
chose them as a source of undertaken charitable activities.
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Art as a locus theologicus
in the reflection of artists
Christian art is an interesting field that is being more and
more eagerly explored by pastoral theology.1 It is enough to
mention the popularity that schools of icon-painting are gaining in Poland and in the world: they are not merely schools
of painting, but something much more – schools of prayer and
faith. An icon earned the creation of its own theology centuries
ago. It should be emphasized that more and more contemporary theologians devote their attention to various aspects of art,
visual culture and beauty, treating them – generally speaking –
as visual theology (or theology of visuality)2. Some scholars
consider art as an uninspired theological source. Stanisław C.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia kategorii locus theologicus na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej na podstawie refleksji i prac
artystów biorących udział w wystawie „Miejsca teologiczne” zorganizowanej przez Instytut Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 17 maja - 12 czerwca 2012 roku. Autor
niniejszego artykułu był obok dr Małgorzaty Wrześniak (Instytut Historii
Sztuki UKSW) kuratorem tej wystawy zorganizowanej w podziemiach kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach.
2
Por. N. Mojżyn, Między kulturą i teologią wizualną: antropologia obrazu Hansa Beltinga, w: Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Ka1
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Napiórkowski treats sacred art and belles-lettres in terms of
monuments of tradition analogous to the history of the Church,
which he conceives as a conveyor of tradition and the primary
uninspired source of theology3, next to the symbols of faith, liturgy, faith of the People of God (sensus fidei), the teaching of
the councils, the ex cathedra teaching of the Pope, the teaching
of the Church scattered around the world (the teaching of bishops and synods), the teaching of the Fathers and writers of
the Church, the ordinary teaching of the popes and ecclesiastical law. In this sense, the artistic heritage of the Church, and –
more broadly – visual culture, can be viewed as a theological
place (locus theologicus)4. Modern understanding of the concept of locus theologicus does not deviate far from the position
presented in this matter by a Spanish Dominican, Melchior
Cano (c. 1509-1560)5 in his posthumously published work De
Locis theologicis (Salamanca, 1562) five centuries ago. There
is no doubt that the experience of the artist and his work can be
a place of theological cognition. Perhaps, taking into account
the dynamics of the development of theological thought
(J. Szymik, J. Królikowski, A. Draguła and others), we are dealing with a “theological turn” analogous to the prior performative and pictorial (iconic) turn in science6.
wecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011,
s. 35-52.
3
S. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996, s. 38.
4
N. Mojżyn, Teologiczne implikacje ochrony dziedzictwa artystycznego Kościoła w dobie globalizacji, w: N. Mojżyn i in., Miejsca teologiczne
w kulturze wizualnej, Kraków-Warszawa 2013, s. 321-346.
5
W. Kawecki, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, Poznań 2013, s. 113-130.
6
J. S. Wojciechowski, Teologia kultury: chrześcijańskiej, politycznej,
wizualnej?, „Studia Theologica Varsaviensia” 2010 nr 1, s. 63-73.
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When trying to develop a theology through art, it is essential to take into account hermeneutics, as the interpretation of
works of art from a theological perspective is a central issue of
this theology7. It should be noted that since the early 60s of the
twentieth century the key principles of modernism, such as the
belief in progress, the power of reason, the confidence in meta
-narrative based on the attitudes rooted in the Enlightenment,
i.e. rationalism, liberalism and the already mentioned idea of
progress, are more and more often called into question when it
comes to the modernist affirmation of alienated, meaningless,
atomized and divided material of human existence8. A complete, Christian understanding of theology involves both the systematic work on the sources of revelation, intellectual reflection on the revealed mystery of God and the doctrines derived
from it, as well as other forms of expression of this mystery9.
While contemporary art by all means tries to hide its religious origin10, every time it speaks about man and his place in
the universe, it is not able to escape from its ultimate relationship to God. In addition to contemporary art projects explicitly
addressing the issues of God and man, as well as touching
D. Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the
Culture of Pluralism, London, 1981, s. 67-68; M. P. Gallagher, Post-Modernity: Friend or Foe?, w: Faith and Culture in the Irish Context, red.
E. G. Cassidy, Dublin, 1996, s. 74-75.
8
M. P. Gallagher, Clashing Symbols: An Introduction to Faith-andCulture, London 1997, s. 88-90.
9
T. Węcławski, Metodologia teologii, „Nauka” (2004) nr 3, s. 102. Sam
Kościół to uwzględnia w swojej oficjalnej doktrynie, gdy do grona doktorów
Kościoła, a więc osobistości, które ze świętością życia połączyły mądrość
intelektualną, zalicza na przykład św. Teresę z Lisieux, czy nawet św. Katarzynę ze Sieny, które nigdy profesjonalnie nie zajmowały się teologią.
10
Por. H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed historią sztuki,
przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
7
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upon the transcendental and metaphysical matters, we can
often find issues exposing the deepest meaning of life and death in apparent isolation from God; this type of works can be
described as crypto-theological because they require the viewer to use a specific mode of theological reflection. Thanks to
the experience and sensitivity of both artists and the audience
of works of art, this type of projects can also become a source
of theological cognition.
Naturally, there are fundamental differences between theology and art in a number of dimensions, and we must be aware that the relationship between them is not clear and simple.
Frank Burch Brown, dealing with art and theological aesthetics,
rightly noted that while theology “in its most typical, classic
version strives for logical consistency, coherence, generality,
conceptual accuracy and the accuracy of judgments”, art
“explores fictively, metaphorically and experientially what formal theology cannot itself present or contain”11.
The theology of icons developed for centuries in the Christian East, and the theory of religious and artistic image (the
Christian West) are convenient tools in discussing a locus theologicus in visual culture. It is significant to note how the concept of an icon is used in today’s everyday language and how
its meaning has been trivialized. The widespread use of all
kinds of “icons” in contemporary popular culture, which is visual in nature, only apparently brings us closer to understanding their meaning. Numerous “icons of sport” or “icons of
music”, who are in fact pop culture idols, do not reflect by any
means the complexity of what is essentially icon painting. On
the other hand, they make us consider the roots of the worship
F. B. Brown, Religious Aesthetics: A Theological Study of Making
and Meaning, Princeton, 1989, s. 166-167.
11
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of all kinds of mass culture “icons” as well as search for methods and tools potentially useful in theological research. It is
no coincidence that centuries ago the theology of icons sought
to equal the importance of the icon with the importance of the
cross and the Gospel, which have been worshipped since the
beginning of the Christian era. Moreover, the worship of icons
was attributed to the development of hagiography and iconographic tradition. The Eastern and Western theology split when
Libri Carolini, trying to rationalize the worship of icons, were
published12. The point of disagreement was the issue whether
icons can be recognized as places of theophany, i.e. visible signs of the presence and grace of God. In the West, there is no
difficulty in acknowledging such a role of icons when we accept the core assumption of the theology of icons that material
image can lead us closer to the truth because of its symbolic
content, providing it is the faithful that take on the responsibility for the proper contact and interpretation of sacred images13. An extensive explanation of the theology of icons can be
found in the works of P. Evdokimov, W. Łosski and L. Uspieński14, among others. The philosophy of these theologians, binding faith and art in an existential diptych, has come full circle
starting with the writings of Dionysius the Pseudo-Areopagite,
who first developed the theory of image and symbol and gave
the image the status of an intermediary in the contemplation of
the invisible and uncreated15. God creates and acts with the
help of his uncreated energies that permeate everything that
M. Pokorska, “Cibus oculorum”. Uwagi o teorii dzieła sztuki w Libri
Carolini, „Folia Historiae Artium”, XXVII (1991), s. 13-32.
13
B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, Warszawa 2000, s. 13.
14
L. Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.
15
Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca)
J. P. Migne, 585 B.
12
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exists and keep everything in existence16. The foundations of
the theology of icons laid by Dionysius include the key category of beauty: every human being bears the reflection of God’s
beauty but this beauty is not like the beauty of God (apophatic
theology). Still, this beauty can be a sufficient tool for man to
get to know God17. The beauty of God, which is invisible, becomes visible due to the psycho-emotional character of the human nature. Teodor Studyta argued that although the material
image of God (a picture) is not identical with its transcendental
primary image, it is identical with its hypostasis and name18.
According to the theology of icons, iconic images are epistemological; they do not merely reflect, but present the truth
with the help of appropriate images, signs and symbols19.
Although the Eastern doctrine of icons has never been fully
accepted in the Catholic tradition, it has never been denied in
pastoral practice as well. The picture may lead to an encounter
between man and God incarnate, who penetrates a believer
and fills him with grace. The holy picture is neither a simple illustration nor decoration: it is a symbol and representation of
the mystery of Incarnation that reveals to the human eye the
spiritual message emerging from the Word addressed to the
ears and heart of man. The picture as a medium of a certain
form and meaning belongs to the symbolic culture and has
specific properties and functions. In addition to its aesthetic
W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł.
M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 64-65.
17
Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962, t. 2, 39, 43.
18
P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska,
Warszawa 1999, s. 178.
19
W. W. Byczkow, Iz istorii wizantijskoj estietiki, „Wizantijskij Wriemiennik” 1976, t. 37, s. 173.
16
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function, it can perform educational, cognitive, utilitarian or
worship roles20. The picture, not only religious one, may have
a cathartic character, the power to purify through individual
experience sublimated to the level of higher values, to the transcendentals: beauty, goodness and truth. In religious terminology, it means moving the values of the profane to the domain
of the sacred21.
The key to the relationship between theology and art was
given by one of the greatest theologians of the twentieth century, Karl Rahner. He wrote that if theology “is understood as the
ultimate human self-expression in the extent to which it stems
from the self-communication of God, religious phenomena
present in the art become themselves significant as part of the
practised theology”22. In all efforts to ensure that a piece of art
is treated and appreciated as a locus theologicus, the key thing
is to be aware of the tension existing between the image and
word. This tension stems from the fact that, as Rahner noted,
visual art cannot be directly rendered by other means of expression. This tension is inspiring and provides the basis to perform the theology of art and theology through art. As long as
we can distinguish between the word and the visual work, they
both express our reality and the ultimate reality; close relationships between them should be a subject of thorough research
and they should broaden our horizons. In this perspective, art,

Por. D. Jankowski, Podmiotowe uczestnictwo w sztuce a kreowanie
tożsamości osobowej jednostki, w: Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Warszawa 2010, s. 149.
21
T. Boruta, Figur Racje, Kielce 2009, s. 52.
22
K. Rahner, Theology and the Arts Thought, “A Review of Culture
and Idea”, 224 (1982), s. 25.
20
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including contemporary art, can be an interesting challenge for
a theologian and creatively expand the scope of his work23.
In discussing the relationship between theology and art, we
should also refer to the aesthetic thought of another twentiethcentury Western theologian, Hans Urs von Balthasar. This
thinker assumes that the Word of God – the Logos – is revealed as a grace, an unmerited gift of God. God appears in this
gift as an enduring beauty, still present today. The question of
beauty in Revelation is closely connected with the biblical
concept of glory. The glory is expressed in the kenosis of
Christ, so there are no feelings of pleasure associated with it.
When perceiving beauty (in an aesthetic experience), man is
free to choose; theology helps him make the right choice as
theology is not merely an abstract reflection, but should always
lead to a subsequent encounter with God24.
A part of the research project “Locus theologicus in visual
culture” was the exhibition entitled “Theological Places”. The
exhibition presented the works of the Polish artists of young
generation, dealing with the issues of life and death, love and
exclusion, passing, oblivion, the feeling of the existence of
“something more”; the works talked about discovering higher
values constituting the core of human existence and the feeling
of longing for them, about feelings, the search for love and the
joy of finding it. In other words, the artists attempted to deal
with important topics related to man and his life as well as his
metaphysical needs and aspirations, often marginalized by the
Por. Alex Stock, Ist die bildende Kunst ein locus theologicus?, w:
Wozu Bilder in Christentum? Beiträge zur theologischen Kunsttheorie, red.
A. Stock (St. Ottilien 1990), s. 175-181.
24
N. Mojżyn, Locus theologicus w sztukach wizualnych – nowe perspektywy badawcze, w: Wierzyć i widzieć, red. N. Mojżyn i in., Sandomierz
2013, s. 99.
23

312

Art as a locus theologicus in the reflection of artists

consumer society. In the unique atmosphere of the old Camaldolese basements, sanctified by time and place, we could see
the works of Agnieszka Bartak-Lisikiewicz, Dorota Berger,
Bartek Jarmoliński, Jacek Łydżba, Aleksandra Marchocka,
Łukasz Murzyn, Małgorzata Wielek-Mandreli. Each of the artists touched the transcendent in their works, addressing a variety of topics, approaching existential problems; after long
contemplation, a deeper meaning concealed beneath the surface of ordinary events could be seen slowly emerging from these works. The nature of the works, their form and content as
well as the place of their exhibition aroused the feeling of celebration of the sacred, a dialogue with God and contact with higher ideals and values. Exploring these ideals naturally
required active participation of a recipient, who had to penetrate a material object, mature and bring out its immaterial
depth25.
The works of art presented in the exhibition and commentaries given by the artists served as interesting research material
allowing to discuss these works as a potential locus theologicus. The artists’ reflections involved answering the following
general questions: Can contemporary visual representations
form the basis for theological analysis? Can we talk about a locus theologicus in contemporary visual art? These general questions were then reformulated into several more detailed questions and asked in the form of a questionnaire26.
M. Wrześniak, Wstęp, w: M. Wrześniak, N. Mojżyn, Miejsca teologiczne. Katalog wystawy zorganizowanej w dn. 17.052012-12.06.2012
w podziemiach kamedulskich, Warszawa 2012, s. 1.
26
W ankiecie postawiono m.in. takie pytania: czy sztuka współczesna,
zamknięta w teraźniejszości, efemeryczności i analizie własnych środków
i przeżyć, może odpowiadać na najgłębsze pytania człowieka, czy może jest
tylko tragicznym odzwierciedleniem pustki i bezsensu egzystencji? Czy
25
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To some artists that answered the questionnaire, art is undoubtedly an expression of the experience of God; it emerges
from the experience of faith, the desire to bear witness, the delight over the economy of salvation in which they participate. In
their opinion, if art is to reflect something more than itself, it
must be rooted in faith. But this is only one position. There
were also reflections of the artists who appeal to more universal
cultural codes; their art emerges from non-religious sources
such as unrequited love, loneliness, suffering, pain or despair27.
It cannot be said that there is no art referring to transcendence, to metaphysical experiences, one that does not look for
answers to the basic questions about the human condition,
man’s fate now and after death; but if such art exists, it has the
right to search for new means and forms of expression beyond
the traditional repertoire of resources. The homogenization
and standardization of contemporary culture has reduced the
issues of the supernatural to – generally speaking – anthropocentric matters. Jacek Łydżba writes that “in contemporary art
God is treated equally to color, texture, expression, war, death,
desire, advertising, silence, noise, sound, material, matter, femininity, masculinity”28. The works of this artist are filled with
sincerity and simplicity of expression, a truly childlike innocence and trust. Something of a fervent pop art mysticism of
sztuka dziś może jeszcze mówić o wartościach, odwoływać się do piękna,
transcendować? Czy sztuka powinna odwoływać się do Boga i do treści
religijnych? Gdzie artysta może szukać inspiracji duchowej w swojej twórczości? Czy sztuka sakralna może powstawać na zamówienie? Jakie cechy
powinno mieć dzieło, by można było nazwać je sakralnym?
27
Wywiad z artystami został przeprowadzony przy okazji wernisażu
wystawy “Miejsca teologiczne” 17 maja 2012 roku w podziemiach kamedulskich w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (dalej: Wywiad).
28
Wywiad, dz. cyt.
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Andy Warhol certainly characterizes these works29. Maybe today’s culture carries in itself the unconscious feeling of Deus
absconditus30 – God hidden, as described by Saint Thomas –
and this feeling is revealed in the new language of signs which
most Christians have not yet got accustomed to? It is interesting in this context to mention one artist taking part in the questionnaire, who presented a mature and full of openness voice, declaring himself as a non-believer, though rooting his art
in the Christian culture: “I think that for a believer art can be a
place of God’s revelation. We most frequently seek God in beauty. In the case of pop culture, which likes to make use of kitsch and ugliness, it is probably harder to see God. Pop culture
continuously mixes forms of the sacred and the profane, but
maybe thanks to it, religion in art seems less unreal, closer to
the contemporary audience?”31.
Małgorzata Wielek-Mandrela often deals in her work with
issues analogous to religion: human existence and its limitations, passing, love, truth, justice, beauty and transcendence.
Both art and religion – as Mandrela notes – “are characterized
by a yearning for a different reality, for something that is out
there, beyond the horizon. Art represents a transcendental approach to life. The artist serves here as a deliverer and performer. The work cannot therefore arise from the mind only, some-

N. Mojżyn, Aksjomat, w: Miejsca…, dz. cyt., bns.
Na potrzeby doktryny chrześcijańskiej św. Tomasz z Akwinu stworzył, używane później m.in. przez Lutra pojęcie Deus absconditus („Bóg
ukryty”) dla opisania tajemnicy i oddalenia Boga; odpowiednik pojęcia
Deus otiosus („Bóg oddalony”). Zob. Max Weber, Selections in Translation,
ed. W. G. Runciman, Cambridge 1978, s. 220.
31
Wywiad, dz. cyt.
29
30
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thing from the outside has to work as well. Feelings, emotions,
the subconscious led by some unfathomable power ... “32.
Paul Evdokimov referred the question of art and the experience of faith to the “theology of presence”. He wrote that
every purely aesthetic piece of art is opened by emotions and
feelings, like a medieval triptych, whose wings are the artist
and the recipient. According to the Russian thinker, the whole
experience is contained in a triangle of aesthetic immanentism.
However, as he noted, there are works filled with transcendental elements that break this closed triangle, that trigger not only
an aesthetic sense and emotions, but also a mystical sense –
mysterium tremendum – and thus they become unique theological places33. A contemporary Western theologian, Johann
Baptist Metz, a student of Karl Rahner, stresses that the most
important achievements in theology and the history of the
Church derive from such a theology in which the biography,
fantasy, accumulated experience, conversions, visions and
prayers are inseparably linked with the theological system34.
The theology of presence in a way stands in agreement with
the metaphysics of presence, which was proposed by Jacques
Derrida, Peter Eisenman and Daniel Libeskind, and which became the leitmotif of the deconstruction philosophy in the theory of architecture. Its main thesis is the view that architecture
can be a language able to convey meaning and able to be a sub-

Wywiad, dz. cyt.
P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska,
Warszawa 2003, s. 157.
34
Johann Baptist Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft: studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie, wyd. 4 red. (Mainz 1984),
s. 196-197.
32
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ject of analysis in linguistic philosophy35. Both Derrida and
Eisenman argue that a locus, a place of presence, is contained
in architecture; the same dialectic of presence and absence is
found in construction and deconstruction.
Jacek Łydżba, a believing artist, openly admits that religious experience is present in his works (he even expresses his faith in his art); using the means of licentia poetica, he speaks
very frankly about experiencing the presence of God, the sacred, which is to him like “a meadow in the mountains surrounded by a forest and a blue sky. The sacrum is this moment
during the Mass when I get to understand, I find out, I realize
the truth that I have sinned. The sacrum is a delight”36. A prophetic and visionary piece of art “speaks”, in his view, about
life in all its aspects. Dorota Berger’s answers sound also very
sincere; she became fascinated by C.S. Lewis’s autobiographical novel “Surprised by Joy”, in particular by his experience of
a sudden joy caused by aesthetic experiences; to Dorota Berger such experiences are as if the first signs of the existence of
true “God’s Joy”. God communicates himself through stories,
on which this communication depends. Berger tries to include
these rays or flashes of “God’s Joy” almost explicitly in her
works, which go beyond purely religious painting, though they
are inspired by the little masters of the Italian Renaissance.
She talks about the presence and absence simultaneously, about the feeling of being here and there – after going to the other
side, about the silent presence of God, whom we cannot see,
who escapes the human perception, but one that manifests

J. S. Curl, A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture,
Oxford 2006, s. 880.
36
Wywiad, dz. cyt.
35
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himself even in a gentle and quiet breeze ruffling the waves
and the crowns of trees.
In the exhibition, Łukasz Murzyn showed several works of
art depicting ultrasound images of his pregnant wife’s womb,
which presented themselves as a kind of a microcosm; he also
showed a very suggestive video installation Corpus Christi,
which presented the Host-Passion, the Body of Christ suffering during the Passion. Murzyn claims that by experiencing
the divine beauty the artist becomes an extremely sensitized
and talented person, even a prophet – icon writer. He states:
“there is a tendency to think that the language of contemporary
art and new media of art are reserved for materialists. Artists
whose worldview would allow them to create good religious
or sacred art wrongly assume that those media are ‚bad’ and
the ‚sacred’ art can only be done with a brush or a chisel, necessarily in the anachronistic kitsch style. It is not about the
means of expression only, of course, but about the contemporary thinking about the form and definition of a work of art in
general”37.
Practising theology through art is based on and, at the same
time, confirms the fact that man was created in the image and
likeness of God (Gen 1, 26); he gets to know the world and
himself through senses, mind and life experience. Simultaneously, he meets God; as the theologian Sallie McFague states,
the whole world and the universe somehow constitute “the
body of God”, whose parts are above all people. In this sense,
religious experience is not the exclusive domain of holy places, because “the body of God” is everywhere; apart from
churches, there are many other potential sacred places, for
example, it could the Piłsudski square with the cross, a ceme37

Wywiad, dz. cyt.
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tery, the Way of the Cross ... These are special cases of religious art, characterized by signs and symbols; but all places where truth, love and good exist may be considered even more
sacred … Making a visual image a source of theological commitment entails saying a radical “yes” to creation, creativity
and imagination. It is the affirmation of life-giving senses, of
what is sensual, aesthetic, of the fact that even the Spirit of
God can be perceived in material things. An example might be
Bartek Jarmoliński’s art, drawing from the rich repertoire of
pop art; in his works, he methodically mixes various conventions and axiologies. Generally speaking, Jarmoliński gives
the icons of pop culture a transcendental quality. Such artistic
activity based on visual art is an instance of embraced, embodied theology. In the centre of this theology stands only
a seemingly paradoxical claim that the ultimate reality, and
more specifically the invisible face of God who is Love, Truth
and Peace, can be perceived and studied through the little pieces of the earthly reality. Jarmoliński goes exactly in this direction in his works, whose protagonists – the holy icons/the icons
of pop culture – make us realize that the sharpest conflicts of
modern civilization reveal the deepest human desire to experience Love, Truth and Peace, as well as their defense as fundamental values, though for some people not always evidently
associated with God. Jarmoliński, therefore, deals with the
condition of today’s man , “his needs, both as an individual
and in the wider dimension, a society in which a loyal, honest
and empathic man will be a value in himself – this is most important”38.
The exhibited works, touching more or less explicitly on
transcendence and manifesting God’s presence and action,
38

Wywiad, dz. cyt.
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show that a piece of art is not understood and used merely as
a means to illustrate simple biblical and dogmatic truths. Art
today is not like ancilla theologiae, as philosophy was once
described. Art is becoming a partner of philosophy and theology in attempts to answer the most important questions. Each
artist wants to express it in their own way. Jacek Łydżba speaks confidently about his works: “Art exists when it deals with
values, when it refers to beauty, when it tries to transcend”39.
And Małgorzata Wielek-Mandrela talks about the elements of
transcendence as something “concealed but very real. Something that is underneath, the essence. Something that is not
subject to debate, something undeniable. It can be sensed, it is
a kind of goodness and holiness. It is not available to everyone. It can show up in different aspects of life”40. She believes
that we are again in the situation of mystery and somewhat ancient aniconism, a desert, where God can speak again and find
new ways to the heart of modern man41. If it is indeed so, then
art has the right to be a legitimate source from which we can
read the signs of God manifesting himself in the world. In this
way, the theological perspective of looking at art allows man
to open, experience and interpret the manifestations of transcendence of God that is hidden and constantly revealing himself: Deus absconditus – Deus revelatus. In this vein, we can
read the sarcastic voice of Łukasz Murzyn, who said that “the
art closed to metaphysics is the art of the second category, trivial, popular in the negative sense. Most often it becomes a boWywiad, dz. cyt.
Wywiad, dz. cyt.
41
Por. J. Plazaola, Historia y sentido del arte Cristiano, Madrid 1996;
cytuję według wydania włoskiego: Arte cristiana nel tempo storia e significato, red. M. A. Crippa, przeł. B. Pistocchi, t. II, Cinisello Balsamo (Milano) 2002.
39
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ring, ideological agitation. The postmodern artists have lost faith in everything, including their own originality, and they
frequently join one of the prominent ‚choirs’, referred to as discourses in the jargon of art curators. What we believe in – the
artist notes – determines our concept of art”42.
Looking for a locus theologicus in visual arts is the hallmark of a new approach to methods and tasks of theology. Today, theology includes many heterogeneous activities and reflections; contemporary theology opens its doors for
researchers from different disciplines in the humanities and social sciences. According to some authoritative Catholic theologians, virtually every believer who reflects on his faith is already a “theologian”43. From this point of view, some literary
works dealing directly or indirectly with faith are considered,
at least partially, theological today, for example Dante’s “Divine Comedy” or Dostoyevsky’s “Crime and Punishment”44. We
must look in the same way at the works of visual art taking up
existential topics, works which are universal in content, deal
with transcendence and higher ideals, such as the works of artists who took part in the “Theological Places” exhibition in
the old Camaldolese basements in Bielany, Warsaw.
Searching for meaning and truth in visual culture with the
help of theology referring to spiritual culture and symbolic
meanings does not seem fruitless, even in a broad perspective
of contemporary culture, as long as this culture takes the experience of faith, or existential human experience, as its center.
Religious pictures are somehow authenticated by folk religioWywiad, dz. cyt.
L. Balter, Teologia polska między Zachodem a Wschodem, w: Teologia polska na XXI wiek, K. Góźdź, K. Klauza (red.), Lublin 2005, s. 19.
44
Por. W. Jeanrond, Text and Interpretation as Categories of Theological Thinking, Dublin, 1988, s. xiii.
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sity based on an active faith, especially the religiosity that so
often makes use of the sacred images. In contemporary theology and the official teaching of the Catholic Church there are
more and more references to experiencing faith consciously
and genuinely, as a kind of existential experience. A German
theologian, professor of fundamental theology, Johann Baptist
Metz, notices the lack of reflection on this kind of experience
in contemporary theology; he states that Catholic theology to
a large extent is characterized by “the division between the
theological system and religious experience”45. This is a common problem of theology which often escapes from the basic
experience of faith in religious life when building more or less
complex syntheses. On the eve of the new Millennium blessed
John Paul II wrote that a true Christian religion is the religion
of “dwelling in the inmost life of God” because “the Holy Spirit, who searches the depths of God leads us, all mankind, into
these depths by virtue of the sacrifice of Christ”46. The Christian life is not something abstract, detached from the world
and its problems; on the contrary, it is something very real and
experienced. In the introduction to the last, fourth part of the
Catechism of the Catholic Church (after the discussion of the
doctrinal content of the Christian Creed and then the principles
of the Church’s liturgy and the basis of morality), we can read
that the mystery of the Christian faith “requires that the faithful believe in it, that they celebrate it, and that they live from
it in a vital and personal relationship with the living and true
God”47. The experience of faith involves worship and spiritual
Johann Baptist Metz, Glaube…, dz. cyt., s. 196-197.
Jan Paweł II, Tertio Millenio Adveniente, nr 8.
47
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań (Pallotinum) 1994,
nr 2558.
45
46
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expressions on an individual or community level. These
expressions can take various forms of piety, but their common
feature is a “thirst for God” and “an acute awareness of profound attributes of God: fatherhood, providence, loving and constant presence”48. In this perspective, it is worth noting that the
Second Council of Nicaea, which was crucial to the theology
of icons, was the first council to have raised pastoral problems
on such a scale, while dealing with other dogmatic issues to
a lesser extent, which did not happen before or after the council. The experience of faith, which is similar to an aesthetic
experience, is an important component of true faith, but also
an equally important element of the methodology of Catholic
theology, and therefore should be considered as a proper form
of theological cognition – locus theologicus.

Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), Direttorio
su pietà popolare e liturgia: Principi e orientamenti, Vaticano 2002, nr 9.
Tekst Kongregacji przytacza słowa Pawła VI z Evangelii nuntiandi, 48.
48
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Godność w perspektywie nauk. Redakcja Halina Grzmil
-Tylutki, Zbigniew Mirek. Międzynarodowe Towarzystwo
Naukowe „Fides et Ratio”. Kraków 2012 ss. 172.
Refleksja wokół człowieka pozostaje na zawsze jednym
z podstawowych tematów refleksji ludzkiej. Zrozumiałym jest
bowiem pytanie o siebie samego i innych ludzi żyjących obok.
Oczywiście bogactwo stawianych problemów zazwyczaj przekracza nawet najśmielsze ludzkie wyobrażenia, choć naturalnie dotyka najpierw wielu standardów. Jednak obok licznych
kwestii szczegółowych zawsze na czoło wysuwają się kawestie bardziej ogólne, te fundamentalne i przystające do samej
natury człowiek jako osoby ludzkiej.
Tą problematyką interesuję się prezentowane dzieło zbiorowe, którego wydawcą jest Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe “Fides et Ratio” oraz Pontificia Academia dell’Immacolata. Pochylają się ona twórczo i jednoczesnie dynamicznie
nad wieloma fundamentalnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi
niesionymi przez współczesność.
Książkę otwiera schematyczny spis treści (s. 5) oraz wstęp
Haliny Grzmil-Tylutki, która jest także redaktorem opracowania wraz z Zbigniewem Mirkiem (s. 7-12). Następnie zamieszczono 15 zwartych tekstów, które stanowią dość systematyczne zbiory wokół problematyki godności człowieka.
Dla ogólnego przybliżenia tematyki zbioru warto przynajmniej porzywołać tytuły poszczególnych tekstów, wydaje się
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bowiem, iż trudno je szczegółowo omawiać ich badania oraz
osiągnięte wyniki. Zatem oto schematyczny obraz treści:
Ks. Andrzej Dobrzyński. Godność człowieka w misji Kościoła
według Jana Pawła II (s. 13-27); Zdzisław J. Kijas OFMConv.
Godność człowieka i teologia (s. 29-40); Teresa Grabińska.
Ontyczna a społeczna perspektywa godności osoby ludzkiej
(s. 41-46); Zbigniew Mirek. Godność człowieka w perspektywie biologii (s. 47-56); Kazimierz Korus. Godność człowieka
w perspektywie biologii (s. 57-65); Julian Maślanka. Godność
jednostki w starożytnej kulturze greckiej (s. 67-79); Jan Prokop. Godność czy sukces? (s. 81-91); Piotr Oleś. Godność –
zapoznana czy zapoznawana? (s. 93-102).
Oto dalsze tytułu poszczególnych zbiorów i ich autorzy, co
jednocześnie jest wprowadzeniem w całość publikacji: Aleksander Surdej. Godność człowieka a teoria ekonomiczna
(s. 103-113); Ks. Robert Nęcek. Komunikacja medialna
w służbie godności osoby ludzkiej w świetle nauczania społecznego Kościoła (s. 115-129); Zbigniew Cichoń Godność
człowieka jako fundament praw człowieka (s. 131-135); Zbigniew Chłap. Dobre obyczaje i godność medycyny (s. 137143); Antoni Zięba. Obrona poczętych dzieci obrona godności
człowieka (s. 145-154); Ks. Bogdan Wegrzyn. Godność człowieka a chrześcijański sens choroby i cierpienia (s. 155-160);
Ks. Edward Pasteczko. Młodzież o godności człowieka a nauczanie Jana Pawła II (s. 161-172).
Przywołane tytuły wskazują na niezwykłe bogactwo tematyczne podjętych analiz badawczych, a jednocześnie także poszczególnych autorów koncentrujących się generalnie wokół
problematyki godności osoby ludzkiej. Słowo to, tj. godność
osoby ludzkiej, niesie w sobie wielkie bogactwo znaczeniowe
oraz wielorakie praktyczne konsekwencje w postawach osobowych oraz społecznych i wspólnotowych. Wydaje się, że ma
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ono jeszcze szersze i głębsze znaczenie filozoficzne oraz kulturowe, które w książce także czasem wybrzmiewa, co jest
godne wskazania i podkreślenia.
Warto dodać, że autorzy prezentowanych tekstów rekrutują
się z następujących ośrodków naukowych: Rzym, Watykan,
Kraków, Wrocław, Lublin i Tarnów. Natomiast gdy idzie o jednostki naukowe czy naukowo-badawcze to są to m.in. Instytut
Botaniki PAN, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia
Umiejętności, Uniwersytet Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych czy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Gdy idzie
o zainteresowania naukowe to są wśród nich m.in. lekarze,
teologowie, historycy literatury, przyrodnicy, prawnicy, ekonomiści czy psychologowie. Z jakim zainteresowaniem trzeba
stanąć wobec takiej różnorodności i ofery konfrontacji badawczych. To wielka paleta propozycji, która wyzwal nadzieję
szerokiego spektrum wizji osoby ludzkiej i jej godności.
W tym kontekście wydaje się zatem w pełni zasadna opinia
H. Grzmil-Tylutki wyrażona we wstępnie: “Godność osoby
ludzkiej stanowi jedną z podstawowych wartości antropologii
chrześcijańskiej, wynika bowiem wprost z uznania, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga.
Ta prawda znalazła szczególne miejsce w społecznym nauczaniu bł. Jana Pawła II” (s. 7). Wręcz oparł on – na przestrzeni
całego pontyfikatu - zasadnicze zręby swego nauczania społecznego, a także filozoficzno-teologicznego na tym właśnie
elemencie antropologii. Pozwoliło to mu na skonstruowanie
dość zwartego systemu, choć ma on także pewne niejasności
czy braki lub niedopowiedzenia. Zresztą te wątpliwości są ku
wydoskonaleniu tej propozycji.
Prezentowane materiały, jak zaznaczono w książce, są
w znacznej części pokłosiem naukowej refleksji środowiska
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krakowskiego, które wyjątkowo chętnie sięga do nauczania
Jana Pawła II. “Nic zatem dziwnego, że pojęcie godności ustanowiono tematem VI edycji Dni Jana Pawła II, przedsięwzięcia służącego upamiętnieniu Wielkiego Papieża i popularyzacji Jego dziedzictwa, które miało miejsce w Krakowie
w dniach 7-9 listopada 2011 roku. Wsród uczestników Dni
Jana Pawła II nie zabrakło Międzynarodowego Towarzystwa
Naukowego <<Fides et Ratio>>, odwołującego sie w swoim
statucie i działaniu do dziedzictwa Wielkiego Papieża i utworzonego w celu poszukiwania form dialogu między sferą wiary
i sferą rozumu” (s. 7). To jeszcze jeden z konkretnych znaków
zainteresowania myślą Jana Pawła II, które wręcz z natury
winno być wpisane w środowisko krakowskie.
Szkoda, że w płaszczyźnie językowej zakradły się w książce błędy, zwłaszcza w wyrazach obcojęzycznych (s. 122-123).
Zresztą niekiedy się z nich nie korzysta (s. 32). Oczekiwanym
byłby specjalny spis skrótów bibliograficznych niż ich zamieszczanie tylko w przypisach. Winno to stać się wręcz także
pewnym czynnikiem unifikującym całość zbioru. W pracy
oczekiwany jest także odpowiedni indeks osobowy. Warto
w kolejnym przywołaniu w przypisach tej samej pozycji bibliograficznej nie powtarzać pełnego opisu bibliograficznego
(s. 17 – 27). W przypadku słowników warto wskazywać autorów i tytuły przywoływanych artykułów a nie cały zbiór,
zwłaszcza gdy elementy te są bardzo jasne (s. 30). Zresztą
wskazanym jest także ujednolicenie przypisów w ramach całej
książki, a przynajmniej choćby w ramach poszczególnych tekstów autorskich. Zapewne wielu nieścisłości można było
z pewnością uniknąć dokonując odpowiedniej korekt redakcyjnej i większej staranności edytorskiej.
Szkoda, że nie podano na końcu zbioru pełnego zestawienia
bibliograficznego. Byłoby to zapewne interesującym wskaza328
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niem na bogactwo odniesień bibliograficznych, a na to wskazują m.in. liczne odwołania w przypsach. Warto jeszcze wskazać, że niektóre opublikowane tekst nie mające przypisów
zawierają przynajmniej schemtyczne zestawienia bibliograficzne na końcu opracowania (s. 135, 143).
Z prezentowanego zbioru tchnie niezwykły optymizm, jaki
niesie nadzieja zbudowania na fundamencie pełni godności
człowieka. Przybiera ona znamiona nie abstracyjne, lecz osobowo-indywidualne, a więc odniesione do konkretnej osoby.
Dlatego słusznie jeden z autorów podkreśla tutaj szczególne
zasługi bł. Jana Pawła II. “Troska o godność człowieka zajmuje w pontyfikacie Jana Pawła II poczesne miejsce. U źródeł
jego wrażliwośći na wartość człowieczeństwa były osobiste
doświadczenia związane z najnowszą historia, w której obecna
była pogarda dla ludzkiej godności, lansowana przez systemy
totalitarne XX wieku, jak i zdecydowany sprzeciw wobec tej
pogardy, wynikający z uznania chrześcijańskiej prawdy o człowieku. Niewątpliwie dużą rolę odegrały również zainteresowania naukowe Papieżą dotyczące filozofii człowieka i etyki.
Przypominanie o niezbywalnej ludzkiej godności było szczególnym zadaniem duszpasterskim Kościoła w okresie dominacji ideologii marksistowskiej i materializmu, które K. Wojtyła
podejmował jako kapłan i biskup” (s. 13).
Wydaje się, że prezentowany zbiór w znacznym stopniu
wyrósł z kontynuacji tego stylu zainteresowań, myślenia i badań jaki zaszczepił papież Jan Paweł II. To jakby papieskie
echo, które wprowadza z odwagą czytelnika w antropologiczne kreślenie kompleksowego obrazu człowieka w jego godności i jej twórczych konsekwencjach oraz osobowej odpowiedzialności. Ten ostatni czynnik – jak sie wydaje – wymaga
jeszcze większej uwagi, zwłaszcza współczesnie. Pytania
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o godność są bowiem niezwykle aktualne, a sam jej realizm
budzi tak wiele nawet dramatów ludzkich.
Dobrze, że pochylanie się nad problematyką godności człowieka otwarte jest jednoczesnie tak na fides jak i na ratio, tj.
dwa wielkie i podstawowe narzędzia poznawcze jakimi dysponuje osoba ludzka. One się nie wykluczają, ale wręcz się wymagają. Jest to już w założeniach interesującą perspektywą badawczą i budzącą duże nadzieje. Bogactwo wypowiedzi
przedstawicieli tak wielu dyscyplin naukowych dodatkowo
pokazuje rangę podjętnej problematyki.
Nie ulega watpliwości, że kategoria godności jest szczególnym jakby nadrzędnym narzędziem ukazania wyjątkowego
statusu osoby ludzkiej, zwłaszcza wobec wszystkich innych
bytów stworzonych. Zwykło się także dodawać, że jest ona
niezbywalna i jednostkowo określona. Warto może oddać teraz głos samemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II: “Osobowa godność jest niezniszczalną właściwością każdej ludzkiej istoty. Ważne jest tutaj zdanie sobie sprawy z potęgi tego
stwierdzenia, które opiera się na jedyności i na niepowtarzalności każdej osoby. Wynika z tego, że jednostki absolutnie nie
mozna sprowadzić do tego, co mogłoby ją zmiażdżyć i unicestwić w anonimowości kolektywu, instytucji, struktury czy
systemu. Osoba w swojej indywidualności nie jest numerem,
ogniwem łańcucha ani trybem systemu. Najbardziej radykalnej i wzniosłej afirmacji wartości każdej ludzkiej istoty dokonał Syn Boży przez swoje wcielenie w łonie niewiasty. Nie
przestaje nam o tym przypominać chrześcijańskie święto Bożego Narodzenia” (Adhortacja apostolska “Christifideles laici”, nr 34).
Dobrze, że wydane materiały m.in. poprzez swoją interdyscyplinarność bardzo twórczo wpisują się w ową współczesną
dynamikę zainteresowania się problematyką godności. Jest to
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przecież fundamentalne zagadnienie dla każdej refleksji o człowieku. Trzeba to rozeznać także w kontekście jej negacji,
zwłaszcza w różnych współczesnych ofertach kulturowych oraz
politycznych. Zazwyczaj, mówić w pewnym sensie ogólnym, to
pytanie o cywilizację śmierci. Polityka bowiem wchodzi i w te
sfery antropologii i podejmuje nawet decyzje legislacyjne
sprzeczne z dobrem i naturą czlowieka, pojętą tak indywidualnie jak i wspólnotowo-komunijnie. Szczególnym tego wyrazem
jest każdy zamach na bezbronne ludzie życie, zwłaszcza w jego
naturalnych początkach czy naturalnym końcu.
Ks. bp Andrzej F. Dziuba
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Arcybiskup Józef Kowalczyk, Konkordat między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998, Płock 2013,
ss. 349.
Archbishop Józef Kowalczyk, The Concordat between the
Holy See and the Republic of Poland 1993/1998, Płock 2013,
349 pages.
Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński,
Prymas Polski opublikował pracę dotyczącą konkordatu zawartego w 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Dokument wszedł w życie w 1998 r., po uprzedniej
ratyfikacji przez układające się strony. Podtytuł prezentowanej
pozycji wydawniczej brzmi następująco: Układ między dwoma
podmiotami prawa międzynarodowego na tle kształtowania się
relacji pomiędzy Kościołem katolickim i Państwem polskim
w okresie I i II Rzeczypospolitej, w warunkach totalitaryzmu
i w III Rzeczypospolitej.
We wstępie Autor wyraził nadzieję, że prezentowana publikacja, zawierająca obszerną dokumentację dotyczącą konkordatu z 1993 r., przybliży „procedurę i cały proces negocjacyjny i ratyfikacyjny obowiązującego konkordatu w naszej
Ojczyźnie” (s.7). Arcybiskup wyraził wdzięczność „stronie
państwowej i kościelnej za wielki wkład w opracowanie zapisów tej dwustronnej umowy…” (s. 7).
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Konstrukcja pracy obejmuje: wstęp (s. 5-7); merytoryczne
studium podzielone na dwie części – pierwszą, w której Autor
przybliżył Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską
a Rzecząpospolitą Polską w 1925 r. i ukazał kształtowanie się
relacji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Kościołem
katolickim w latach 1946-1989 (s. 9-62), oraz drugą – poświęconą aktualnie obowiązującemu Konkordatowi zawartemu
między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w 1993 r.
i ratyfikowanemu w 1998 r. (s. 63-186); zakończenie (s. 187-189); posłowie (s. 190); bibliografię (s. 191-196); aneksy
(s. 197-330) oraz indeks osób (s. 331-344).
Merytoryczna zawartość publikacji została zredagowana
w sposób chronologiczny. Prymas Polski rozpoczął od omawiania Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską z 1925 r. i przedstawił jego losy. Zajął się też relacjami między Polską a Kościołem katolickim od
1946 r. do zmian ustrojowych z 1989 r. Następnie przeszedł do
przedstawienia zagadnień z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku, związanych z przygotowaniem Konkordatu z 1993 r.:
jego redakcją, podpisaniem i ratyfikacją. Publikacja Metropolity Gnieźnieńskiego jest zwartym, merytorycznym kompendium wiedzy historyczno-prawnej, dotyczącym umów konkordatowych zawartych przez Polskę i Stolicę Apostolską
w XX w. Autor ukazał kształtowanie się trudnych relacji między Kościołem katolickim a władzami komunistycznymi
w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Pierwsza część pracy zatytułowana: Konkordat zawarty
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w 1925
roku i jego losy. Kształtowanie się relacji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Kościołem katolickim w latach 1946-1989 została podzielona na cztery rozdziały. Najpierw arcybiskup Kowalczyk ukazał sposób uregulowania stosunków
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między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską na mocy
Konkordatu z 10 lutego 1925 r. i w zwięzły sposób przedstawił
jego treść. Autor krótko scharakteryzował odbiór społeczny tej
umowy międzynarodowej w Polsce oraz przestawił akty wykonawcze umożliwiające jej wejście w życie oraz opisał trudności towarzyszące temu procesowi. Prymas Polski podkreślił,
że Konkordat w okresie międzywojennym, mimo pewnych
niedoskonałości, spełnił pozytywną rolę w kształtowaniu stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Następnie przedstawił uwarunkowania, które doprowadziły do zerwania Konkordatu uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 września 1945 r. Arcybiskup Józef Kowalczyk wykazał, że decyzja
władz komunistycznych o jednostronnym zerwaniu umowy
była podjęta wbrew prawu międzynarodowemu, a rzekome naruszenie Konkordatu przez Stolicę Apostolską nie miało pokrycia w faktach. W rozdziale drugim pierwszej części publikacji Autor przedstawił relacje między komunistycznymi
władzami Polski a Kościołem katolickim od 1946 do 1972 r.,
podkreślając, że władze komunistyczne zmierzały do ograniczania swobody działania Kościoła katolickiego w Polsce poprzez, między innymi, restrykcyjne akty prawne, które uniemożliwiały właściwe wypełnianie jego misji. Kolejny rozdział
tej części poświęcony jest opisowi działań zmierzających do
nawiązania oficjalnych relacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolicy Apostolskiej w latach 1972-1989. Arcybiskup
Kowalczyk zaznaczył, że nawiązanie takich relacji było długotrwałym procesem, który rozpoczął się od nawiązania kontaktów dyplomatycznych po decyzji Biura Politycznego KC
PZPR z drugiej połowy 1972 r. o możliwie szybkim rozpoczęciu rozmów dwustronnych. Autor podkreślił, że intencją władz
komunistycznych było wówczas porozumienie się ze Stolicą
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Apostolską z pominięciem Episkopatu Polski. Cel ten nie został jednak osiągnięty, a zasadniczy wpływ na dalszy rozwój
wypadków miał wybór kard. Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 r. W procesie normalizacji stosunków w końcowym okresie sprawowania władzy przez komunistów w Polsce duże znaczenie miało uchwalenie przez Sejm w maju
1989 r. trzech ustaw: – o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, – o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, –
o ubezpieczeniu społecznym duchownych oraz wcześniejsze
przyjęcie przez Komisję Wspólną przedstawicieli Rządu Episkopatu w dniu 4 maja 1988 r., Projektu Konwencji między
Polską Rzeczpospolitą Ludową i Stolicą Apostolską. Autor
skupił się na przybliżeniu okoliczności nawiązania stosunków
dyplomatycznych między tymi podmiotami, co nastąpiło
w drugiej połowie 1989 r. Pierwsza część publikacji stanowi
cenny wkład w badanie relacji między Polską a Stolicą Apostolską w okresie międzywojennym i w czasach sprawowania
władzy w Polsce przez komunistów.
W tekście wystąpiły drobne błędy, które zasadniczo nie
wpływają jednak na pozytywną ocenę prezentowanej publikacji. Należy zauważyć, że tytuł części pierwszej: Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
w 1925 roku i jego losy. Kształtowanie się relacji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Kościołem katolickim w latach
1946-1989 i w konsekwencji także tytuł rozdziału drugiego:
Relacje między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Kościołem
katolickim w latach 1946-1972, zostały sformułowane nieprecyzyjnie. Formalnie, do czasu przyjęcia przez komunistów nowej konstytucji w dniu 22 lipca 1952 r., podmiotem prawa
międzynarodowego była „Rzeczpospolita Polska”. Dopiero na
mocy ustawy konstytucyjnej nazwę tę zmieniono na „Polska
Rzeczpospolita Ludowa”. W tekście pierwszej części publika335
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cji ta nieścisłość również wielokrotnie się pojawia. Oprócz
tego, w przedstawieniu składu Zespołu Roboczego do Spraw
Legislacyjnych, powołanego dnia 10 stycznia 1981 r., został
umieszczony ze strony kościelnej ks. Jerzy Chmiel, zamiast
ks. Jan Chmiel (s. 45). Błędnie podane imię ks. Jana Chmiela
znajduje się także w indeksie osób (s. 332).
Drugą część publikacji, składającą się z czerech rozdziałów, Prymas Polski rozpoczął od przedstawienia przygotowań
i przebiegu negocjacji oraz ostatecznej redakcji Konkordatu
z 1993 r. Autor wskazał, że w kwietniu 1989 r. Jan Paweł II
w liście do kard. Józefa Glempa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski poinformował, iż prace nad projektem
konwencji między Stolicą Apostolską a Polską zostaną wstrzymane do czasu przybycia do kraju stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Nuncjusz Apostolski w Polsce rozpoczął
pełnienie misji w listopadzie 1989 r., co zbiegło się z nowelizacją Konstytucji PRL z 1952 r., która nastąpiła 29 grudnia
1989 r. Arcybiskup Kowalczyk podkreślił znaczenie nieformalnego zebrania biskupów polskich wchodzących w skład
Komisji Mieszanej, które odbyło się 14 lutego 1990 r. W trakcie posiedzenia wypracowano konkluzje dotyczące dalszych
negocjacji, które zostały przedstawione, a następnie przyjęte
przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. Prymas Polski
przybliżył okoliczności, w jakich prowadzono negocjacje, zredagowano ostateczną wersję Konkordatu i podpisano umowę
międzynarodową. Autor określił też treść tej umowy międzynarodowej, wskazując na jej najważniejsze uregulowania. Następnie szczegółowo odniósł się do długotrwałego procesu ratyfikacji Konkordatu po stronie polskiej, zwróciwszy uwagę
na jego przyczyny. Wskazano, że po ośmiu miesiącach od podpisania dokumentu Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
jednogłośnie przyjęła projekt ustawy ratyfikacyjnej i skiero336
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wała go do Sejmu. Projekt wprowadzono do porządku dziennego posiedzenia odbywającego się na przełomie czerwca
i lipca 1994 r. W debacie sejmowej niektórzy posłowie wyrażali wątpliwości, co do zgodności między zapisami Konkordatu a ustawą zasadniczą. W praktyce takie działania uzależniły
przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej Konkordat od wejścia w życie
nowej konstytucji, co nastąpiło dopiero w 1997 r. Natomiast
procedura ratyfikacyjna Konkordatu trwała z przerwami aż do
1998 r. Autor publikacji szczegółowo przedstawił wydarzenia,
które dotychczas nie były szerzej znane. Ostatni rozdział drugiej części książki poświęcony jest wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i wejściu w życie umowy międzynarodowej.
Duże ułatwienie w korzystaniu z publikacji stanowią obszerne Aneksy, w których arcybiskup Kowalczyk zamieścił
trzydzieści trzy dokumenty o zasadniczym znaczeniu dla omawianej w publikacji tematyki. Znalazła się tam, między innymi, treść Konkordatu z dnia 10 lutego 1925 r. – w języku polskim i francuskim, oraz z dnia 28 lipca 1993 r. – w języku
polskim i włoskim. Na uwagę zasługuje też Projekt Konwencji
między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Stolicą Apostolską
z dnia 4 maja 1988 r., zaakceptowany przez Komisję Wspólną
przedstawicieli Rządu Episkopatu, oraz procedury negocjacyjnej przyjętej w negocjacjach nad treścią Konkordatu między
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, z dnia 29 marca
1993 r. Całość uzupełniona jest indeksem osób oraz zdjęciami
aktu podpisania i ratyfikacji Konkordatu.
Podsumowując, można stwierdzić, że publikacja arcybiskupa Józefa Kowalczyka Konkordat między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998 jest bardzo wartościową
próbą całościowego, merytorycznego przedstawienia faktograficznego obrazu dwóch umów konkordatowych zawartych
przez Stolicę Apostolską i Polskę oraz relacji między Polską
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a Kościołem katolickim na przestrzeni prawie osiemdziesięciu
lat XX w. Pozycja jest tym cenniejsza, że zawiera niepublikowane dotychczas dokumenty i informacje o wydarzeniach,
które dotyczyły procesu negocjacji, podpisywania i ratyfikacji
aktualnie obowiązującego Konkordatu zawartego w 1993 r.
między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
ks. Marek Stępień
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Recenzja książki Rozmowy o śmierci i umieraniu autorstwa Elisabeth Kübler-Ross. Poznań 1998, wyd. Media Rodzina.
Elisabeth Kübler-Ross urodziła się w 1926 roku w Szwajcarii. W Zurychu ukończyła studia medyczne. W 1958 roku
przyjechała do USA. Jako lekarz psychiatra przez ponad 2 lata
w szpitalu w Chicago rozmawiała z umierającymi o ich cierpieniach, obawach i nadziejach. Rozmowy te odbywały się na
seminariach, w obecności studentów medycyny, pielęgniarek,
pracowników socjalnych. Pacjenci stali się ich nauczycielami.
Wreszcie przełamano milczenie wokół osób umierających,
wreszcie zaczęto z empatią i wrażliwością, które cechowały
samą Elisabeth Kübler-Ross, słuchać, co mają do powiedzenia
pacjenci terminalnie chorzy, co czują i czego potrzebują ze
strony lekarzy, rodziny, przyjaciół. Wszystko to opisuje wydana w 1969 roku w USA książka Rozmowy o śmierci i umieraniu – książka, która – jak pisze prof. dr Jacek Łuczak – „zapoczątkowała wielki przełom w dotychczasowych sposobach
kontaktowania się ze zbliżającymi się do kresu życia chorymi
i wyznaczyła podstawy współczesnej psychotanatologii i psychoonkologii, można również sądzić, że wywarła znaczny
wpływ na obserwowany w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych rozwój opieki hospicyjnej”1.
Elisabeth Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina, Poznań 1998.
1
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We wstępie swej książki Elisabeth Kübler-Ross zaznacza,
że książka ta nie jest podręcznikiem tego, jak postępować
z umierającym człowiekiem. Jest to zapis procesu przełamywania milczenia, „relacja o pasjonującej próbie innego spojrzenia na pacjenta”2, od którego tak wiele można się nauczyć.
Czytając Rozmowy o śmierci i umieraniu rzeczywiście stałam
się uczniem tych, spodziewających się rychłego kresu, ludzi.
Dzięki ich słowom ujrzałam rzeczywistość śmierci w nowym
świetle. Weryfikując niektóre moje wcześniejsze wyobrażenia
dotyczące osób terminalnie chorych, czy odchodzenia człowieka w ogóle, przyjrzałam się swoim własnym niepokojom
i lękom. Lękom, których chyba każdy nieraz doświadcza
w zderzeniu z przemijaniem – niezależnie od tego, jak silna
jest jego wiara w Boga, jak niezłomny ma charakter, lub jak
pogodne ma usposobienie. I o takim właśnie lęku – lęku przed
śmiercią – pisze Kübler-Ross w pierwszym rozdziale swej
książki. Mówi o stosunku człowieka do umierania, o tym, jakimi schematami posługuje się ludzki umysł, gdy dotyka tematu
śmierci, której człowiek w odniesieniu do własnego życia podświadomie nie jest w stanie sobie wyobrazić. Śmierć to coś,
czego nie dopuszczamy z reguły do myśli, coś odstręczającego, kojarzącego się z jakimś gwałtownym i przerażającym
zdarzeniem. Kübler-Ross stwierdza też, że ludzka podświadomość nie rozróżnia pomiędzy pragnieniem a czynem. Stąd
u dziecka częste jest poczucie winy, gdy umiera ktoś bliski,
komu wcześniej w gniewie źle życzyło. Jednak poczucie winy
towarzyszy także osobom dorosłym, wyrzucającym sobie, że
kłócili się z bliską osobą, której teraz już nie ma, że poświęcali
jej za mało uwagi, lub że nie naciskali na nią wystarczająco,
żeby zrobiła badania, gdy pojawiły się pierwsze niepokojące
2

Tamże, s. 17.
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sygnały, a potem było już za późno. Oprócz poczucia winy jest
też strach, żal, gniew – wszystkie te emocje rzutują ogromnie
na nasz stosunek do śmierci bliskiej osoby i utrudniają spokojne pogodzenie się z nią. Autorka stara się też dociec, czym
dziś powodowany jest lęk przed śmiercią i pyta o nasze poczynania wobec ludzi umierających, o naszą postawę wobec kresu
ludzkiego życia.
Właśnie o postawach wobec śmierci i umierania traktuje
drugi rozdział książki. Jest w nim mowa o negacji śmierci,
a gdy ta staje się już niemożliwa – o próbie podporządkowania
sobie śmierci. W tym rozdziale Kübler-Ross stawia też pytanie
o rolę, jaką odgrywa religia i zauważa, że dziś trudniej jest ludziom dostrzec sens cierpienia. Z niepokojem kreśli wizję
przyszłości, w której człowiek będzie za wszelką cenę podejmował – przy użyciu daleko posuniętej techniki- próby przechytrzenia śmierci. W dalszej części rozdziału autorka opisuje
początek międzywydziałowego seminarium na temat śmierci
i umierania, „które zaczęło się jako eksperyment, a zakończyło
jako wielkie przeżycie dla wielu osób”3.
W następnych rozdziałach omówionych jest pięć kolejnych
etapów umierania, które Kübler-Ross wyodrębniła na podstawie rozmów z pacjentami. Są to: zaprzeczenie i izolacja,
gniew, targowanie się, depresja i ostatecznie – pogodzenie się.
Według tego schematu przebiega proces odchodzenia większości nieuleczalnie chorych. Każdy z tych etapów autorka zilustrowała zapisem rozmowy z pacjentem, który właśnie dany
etap przechodził. Dzięki temu łatwiej zrozumieć stan psychiczny i duchowy chorego, który zupełnie inaczej odnosi się
do swej choroby na etapie np. gniewu niż w końcowej fazie,
gdy następuje pogodzenie się z własną sytuacją i perspektywą
3

Tamże, s. 41.
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zbliżającej się śmierci. Czytając osobiste wyznania ludzi u kresu życia, często bardzo młodych, mających jeszcze wiele do
zrobienia tu na ziemi, ludzi, którym choroba z dnia na dzień
zakwestionowała możliwość realizacji wielu planów, pozbawiła roli społecznej, do której dotąd przywykli i całkowicie
uzależniła od innych – zaczynamy myśleć o własnej kruchości
i o tym, że przecież i nas może kiedyś spotkać taka sytuacja.
Ci śmiertelnie chorzy też wiedli kiedyś unormowane życie
i właśnie w taką mniej lub bardziej przewidywalną codzienność wdarła się nagle nieuleczalna choroba. Ogromnie ważnym jest – co Elisabeth Kübler-Ross podkreśla wiele razy –
zachowanie się rodziny chorego, ich reakcje, a także postawa
personelu szpitalnego. Zbyt dobitne i chłodne oznajmienie pacjentowi przez lekarza, że jest śmiertelnie chory, że nie ma
żadnej nadziei i zakomunikowanie, że zostało mu np. 4 miesiące życia jest okrutne i może spowodować zupełne załamanie chorego. Z drugiej strony, ukrywanie prawdy przed chorym może wzbudzić jego nieufność i poczucie wykluczenia go
z ważnych, dotyczących wszak jego samego, rozmów. Autorka
książki podkreśla, że pacjent ma prawo wiedzieć, jaki jest jego
stan, a pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to nie: „czy powiedzieć”, ale: „jak powiedzieć”. Należy słuchać pacjenta, pytać o jego potrzeby i starać się wczuć w niego, chociażby po
to, by nie dochodziło do takich sytuacji, jak opisany w rozdziale siódmym przypadek chorej na raka pani W., która pogodziła się już z tym, że wkrótce umrze. Problem stanowiła tu
postawa jej męża, który przerażony, że utraci ukochaną żonę,
błagał lekarzy, by zrobili wszystko, żeby przedłużyć jej życie.
Pani W. „powiedziała, że tylko dlatego jeszcze żyje, iż mąż nie
jest w stanie pogodzić się z faktem jej śmierci. Była zła na niego, że nie potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i że tak rozpaczliwie obstaje przy czymś, z czego o na chciała zrezygnować i na
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co była już przygotowana”4 . Pomogła dopiero rozmowa pani
Kübler-Ross z mężem pani W. Zapytany, czy zna potrzeby
żony, przyznał, że dotąd nigdy się nad tym nie zastanawiał
i myślał, że jej pragnienia są identyczne, jak jego własne.
Dzięki tej rozmowie mąż pani W. zaczął rozumieć pewne sprawy, zachowanie żony przestał interpretować jako odtrącenie
go. Zrozumiał też, że dla jego żony najważniejsze było, żeby
do końca życia zachować godność. Zaczął powoli godzić się
z jej odchodzeniem. Dopiero wówczas pani W. mogła spokojnie umrzeć. Rozdział dziewiąty, zatytułowany Rodzina pacjenta traktuje właśnie o reakcjach i poczynaniach najbliższych osoby terminalnie chorej, o ich problemach i lękach
i o tym, jak czasem swoim zachowaniem przeszkadzają choremu w tym trudnym procesie godzenia się z własną śmiercią.
Do tych, którzy muszą stawić czoła umieraniu ukochanej
osoby, skierowana jest książka Elisabeth Kübler-Ross. Ale powinni ją przeczytać właściwie wszyscy, nie tylko lekarze, pracownicy szpitali i hospicjów czy bliscy nieuleczalnie chorych.
Napisane przystępnym językiem, pełnym wrażliwego spojrzenia na umieranie człowieka, nazywające rzeczy po imieniu, ale
z delikatnością i pokorą wobec tej subtelnej materii, Rozmowy
o śmierci i umieraniu są zarazem apelem ludzi umierających
do nas wszystkich. Apelem, byśmy do końca traktowali ich
jako pełnowartościowych, niepowtarzalnych, godnych i czujących. Byśmy nie bali się towarzyszyć im w ich ostatniej drodze, nie wzbraniali się wziąć ich za rękę i nie unikali spojrzenia w oczy i rozmowy, a czasem po prostu – milczącej
obecności. Bowiem „ci, którzy mają dość siły i miłości, by
trwać przy umierającym „w milczeniu, które przekracza sło-

4

Tamże, s. 126.
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wa”, wiedzą, że nie jest to moment ani straszny, ani bolesny,
ale spokojne ustanie funkcji życiowych”5.
Tak, jak obowiązkowe winno być ukończenie kursu pierwszej pomocy, by umieć ratować życie drugiego człowieka, tak
obowiązkowa powinna być lektura książki Rozmowy o śmierci
i umieraniu- by tam, gdzie życia nie da się już uratować, umieć
pomóc umierającemu godnie i spokojnie odejść.
Zofia Kępińska-Walczak

5

Tamże, ss. 274-275.
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Recenzja książki: Ks. Józef Mikołajec, Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne, Opole
2010 (Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Biblioteka Teologiczna nr 118)
Ks. Józef Mikołajecc, po pierwszej publikacji podejmującej
problematykę teologów świeckich w Kościele: Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne, Opole 2000, w dziesięć lat później przygotował kolejną pozycję
teologicznopastoralną, której tematyka skupiona jest na teologach świeckich: Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne.
Już na samym początku lektury książki nasuwa się kilka
pytań: Co przez ten czas dziesięciu lat zmieniło się w sytuacji
teologów świeckich w Polsce? Czy w tych zmianach jest więcej elementów pozytywnych, czy może sytuacja teologów
świeckich uległa pogorszeniu? Może dominuje constans stanu
sprzed dziesięciu lat? Nasuwają się także pytania dotyczące
osoby Autora: Jakie zmiany postrzega w swoim podejściu do
teologów świeckich – stał się gorącym propagatorem dowartościowania ich miejsca i roli w Kościele? Czy też pojawiły się
wątpliwości co do kierunków zmian w sytuacji teologów
świeckich w Kościele w Polsce? Jakie są osobiste doświadczenia Autora wyniesione z kontaktów z teologami świeckimi?
Co jest podstawowym motywem podjęcia badań nad formacją
duchową teologów świeckich?
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Odpowiedź na to ostatnie pytania można znaleźć we Wprowadzeniu: „nie istnieją opracowania na temat formacji duchowej świeckich teologów. Fakt ten decyduje o pewnej oryginalności i aktualności niniejszego opracowania” (s. 6). Autor
swoją dysertacją wpisuje się zatem w żywą dyskusję na temat
roli świeckich w Kościele w Polsce. Ks. J. Mikołajec dokonał
trudnego wyboru kwantyfikatorów formacji duchowej teologów świeckich i skupił się na jej podmiotach, celach i środkach. Ten schemat stał się szkieletem konstrukcji planu pracy
i wydzielenia lematów głównych i szczegółowych. Dzięki
temu zabiegowi osiągnął podsatwowy cel dobrego planu: logiczny porządek tez badawczych.
Formacja duchowa jest zadaniem wszystkich ochrzczonych, gdyż powinna dopomagać każdemu w pełnej realizacji
ludzkiego i chrześcijańskiego powołania (por. Jan Paweł II,
Christifideles laici, 63). Dotyczy ono jednak szczególnie
wszystkich posługujących w Kościele, którym zawsze stawiano wysokie wymagania. Formacja duchowa jest zróżnicowana
w zależności od specyfiki ich osobistego życia oraz formy
eklezjalnego posługiwania konkretnego człowieka (por.
KK 41). Dotyczy to także teologów świeckich posługujących
w Kościele (s. 7). Ta praca stanowi zatem punkt wyjścia do
ważnej, ale jednocześnie trudnej dyskusji na temat tożsamości
laików, z poszanowaniem autonomii i specyfiki ich powołań.
Praca składa się z trzech rozdziałów, które odpowiadają
trzem elementom sylogizmu praktycznego. W rozdziale pierwszym (kryteriologicznym) Autor przedstawił model formacji
duchowej teologów świeckich w trzech wymiarach: podmiot,
cel, środki. Rozdział drugi (kairologiczny) zawiera diagnozę
stanu formacji duchowej teologów świeckich w Polsce przygotowaną w oparciu o wyniki własnych badań Autora.
346

Recenzje

Zgodnie z przyjętym schematem w rozdziale pierwszym,
ks. J. Mikołajec sformułował tezy robocze: „formacja duchowa teologów świeckich w Polsce z czasem jest coraz bardziej
potrzebna”; „jej podmioty (wydziały teologiczne oraz diecezje) są coraz bardziej świadome swej odpowiedzialności za jej
realizację”; „sami teologowie świeccy coraz powszechniej
biorą w niej udział”; „jej cele są coraz częściej osiągane”; „jej
środki są coraz bardziej optymalizowane”. Do weryfikacji tych
tez Autor wykorzystał rezultaty przeprowadzonych badań własnych. Ich wyniki zostały przedstawione w rozdziale drugim.
Celem badawczym tego rozdziału jest udzielenie odpowiedzi
na pytania: Czy, i ewentualnie na ile, praktyka formacji duchowej teologów świeckich Kościoła w Polsce odbiega od teorii
zawartej we współczesnych dokumentach Kościoła oraz myśli
teologicznej zaprezentowanej w rozdziale pierwszym. W rozdziale trzecim (prakseologicznym) Autor dokonał analizy teologicznej uzyskanych wyniki badań empirycznych i na tej
podstawie opracował wnioski i postulaty, czyli wytyczne dla
działalności duszpasterskiej, w celu zorganizowania bardziej
optymalnej dla polskich uwarunkowań formacji duchowej teologów świeckich.
W ogólnej ocenie przeprowadzonych przez ks. J. Mikołajca
badań podkreślić należy, że osiągnięte wyniki zamieszczone w
publikacji książkowej mają charakter wieloaspektowy (multilateralny). Poszczególne części pracy mają właściwą wymowę
w relacji do całości. I choć mogą one istnieć samodzielnie, to
jednak dopiero w połączeniu z całością pracy są do końca zrozumiałe. Multilateralność pozwoliła także Autorowi na powracanie w poszczególnych częściach pracy do tematów, które już
zostały wcześniej zasygnalizowane lub nawet omówione, ale
w innym kontekście znaczeniowym. Poszczególne zagadnienia, choć pojawiały się we wcześniejszych paragrafach, były
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przez Autora rozwijane i uzupełniane w kolejnych partiach redagowanej książki profesorskiej. W ten sposób Autor wymodelował wiedzę teologicznopastoralną, którą czerpał z nauczania Kościoła i teologicznych opracowań, a następnie
przeprowadził weryfikację tez teologicznych w oparciu o wyniki badań empirycznych.
Do przeprowadzenia multilateralnych badań Autor posłużył
się schematem sylogizmu praktycznego, na który składają się
trzy elementy merytoryczne: normatywny, empiryczny i praktyczny. Zastosowanie tego schematu wymaga jednak przeprowadzenia badań w czterech etapach. Najpierw jest to wyznaczenie zasad i norm teologicznych, które pozwalają modelowo
przedstawić badaną rzeczywistość (przesłanka większa). Następnie trzeba przeprowadzić badania empiryczne i dokonać
ich analizy zgodnie z wybraną metodologią. Trzeci etap to interpretacja teologiczna wyników badań w świetle wyznaczonych norm i zasad teologicznych. Na czwartym etapie formułuje się paradygmaty pastoralne, które zawierają postulaty
praktyczne (wnioski). Wszystkie te etapy można wyraźnie wydzielić w treści recenzowanerj książki.
Wbrew pozorom najtrudniejszą do opracowania jest część
teoretyczna, czyli wyznaczenie kryteriów badanego fenomenu
pastoralnego (rozdział pierwszy). Dzisiejsze modele teologicznopastoralne wymagają nieustannej korekty, a czasami nawet
rewolucyjnych zmian. Zapoznając się z treścią książki ks.
J. Mikołajca można odnieść wrażenie, że Autor unikał jednak
zbyt radykalnych rozwiązań, skupiając się bardziej na solidnej
podstawie Magisterium Kościoła i sprawdzonej teorii klasyków teologii pastoralnej. Świadczy o tym chociażby rezygnacja z hipotez na rzecz tez roboczych (s. 12). Jest to jednak podstawowy walor tej pracy naukowej, która przedstawia
całościową wizję formacji duchowej teologów świeckich
348

Recenzje

z uwzględnieniem solidnej teorii teologicznej i praktyki kościelnej osadzonych na analizie aktualnych przemian w Kościele w Polsce.
Przyjęta przez Autora struktura prezentowania współczesnej
formacji duchowej teologów świeckich jest klarowna i logiczna.
Jej założenia zostały omówione we Wprowadzeniu. Formułując
definicję teologii pastoralnej Autor sięgnął do jej określenia podanego przez Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej Pastores
dabo vobis. Ten dokument, choć na pierwszym miejscu adresowany jest do kapłanów, to jednak powinien być podany do
uważnej lektury przede wszystkim teologom świeckim.
Niewątpliwym walorem rozprawy jest natomiast precyzyjne zastosowanie trzech wyznaczników do prowadzenia badań:
podmioty, cele, środki. Analizując formację duchową w tych
trzech płaszczyznach, Autor nakreślił sugestywny obraz aktualnej sytuacji teologów świeckich, a poszukiwanie rozwiązań
praktycznych osadził na solidnym fundamencie Magisterium
i teologii. W ten sposób powstała bardzo dokładna triada zagadnień szczegółowych, które zostały doprecyzowane w poszczególnych rozdziałach: teologia, fenomen, praktyka.
Ten teoologiczno-fenomenologiczno-praktyczny kontekst
wyznacza podwójną perspektywę formacji teologów świeckich: cały Kościół jest równocześnie podmiotem i przedmiotem formacji duchowej. Należy zatem respektować zarówno
działania formacyjne w wymiarze intra, jak i extra do czego
potrzebna jest refleksja o Kościele i samorefleksja Kościoła.
Ta dwuwymiarowa eklezjologia jest dziś obszarem niezmiernie ważnym w badaniach teologicznych i pastoralnej misji Kościoła. Przekonujące przedstawienie wizji Kościoła jest nie do
przecenienia w konfrontacji z poglądami deprecjonującymi
tradycyjne rozumienie misji zbawczej i jej znaczenia dla właściwej formacji laikatu, zwłaszcza teologów świeckich.
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Zresztą jako ważny walor pracy docenić należy dbałość Autora o uściślenie terminologiczne zarówno we Wprowadzeniu,
jak i w korpusie pracy. Dzięki temu Czytelnikowi łatwiej jest
zapoznawać się z treścią rozprawy. Dokładność w stosowaniu
terminologii staje się szczególnie widoczna, gdy Autor ukazuje ich wzajemne związki treściowe. W trakcie prowadzonych
wywodów ks. J. Mikołajec, wzbogacając treściowo wspomniane pojęcia i używając ich w różnych kontekstach, coraz
bardziej je ubogaca, ale też doprecyzowuje.
Oryginalne rozwiązania praktyczne problemu formacji teologów świeckich to podstawowe osiągnięcie rozprawy. Walorem prowadzonych w tej dziedzinie badań jest skupienie się na
nowych wyzwaniach, jakie współczesny świat stawia przed
Kościołem. Praca ks. J. Mikołajca zawiera sporo kwestii szczegółowych, które ujęte zostały przez Kandydata w sposób nowatorski. Podkreślić należy zwłaszcza konieczność odnowy
permanentnej formacji wiernych świeckich. To, co zdaje się
być oczywiste w każdym prawie zawodzie, nie zawsze dociera
do świadomości laików-teologów, zdających się trwać w przekonaniu, że mogą poprzestać na ogólnej wiedzy teologicznej.
Dlatego w działalności teologów świeckich godne uwagi jest
jasne wskazanie kierunków stałej formacji ludzi świeckich, co
wiąże się z potrzebą zaproponowania szczegółowych działań,
które mogą stać się podstawą do podjęcia konkretnych sposobów formacyjnych.
W propozycjach odnowy formacji duchowej teologów
świeckich wyraźnie widać, że ks. J. Mikołajec posiada wiedzę
naukowca, ale też potrafi docenić intiucję chrześcijanina. Nie
będąc specjalistą z dziedziny życia duchowego, potrafił wydobyć sen duchowości, która w istocie swojej jest głębokim życiem w Chrystusie. Z treści książki można wnioskować, że ks.
Józef Mikołajec ma świadomość, że istnieje wiele rodzajów
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formacji duchowej, dlatego nie można dzisiaj proponować tylko jednej, jako uniwersalnej. Każdy powinien brać z poszczególnych rodzajów duchowości te elementy, które odpowiadają
jego wewnętrznemu rozwojowi oraz realizacji własnego powołania (duchowość kapłańska, małżeńska, świeckich). Nie
ma recepty dla wszystkich ludzi jednakowej. Każdy musi pracować sam nad sobą, pod przewodnictwem kierownika duchowego oraz rozwijać intensywne życie modlitewno-sakramentalne, by nawiązywać jak najżywszy osobisty kontakt
z Jezusem Chrystusem. Albowiem świętość w swej istocie jest
jedna i polega na osiągnięciu wysokiego stopnia miłości.
Bardzo ważnym elementem badań ks. Józefa Mikołajca jest
temat kierownictwa duchowego. Świeccy teologowie mogą
też być kierownikami duchowymi, ale muszą, oprócz pobożności i własnego doświadczenia, zdobyć odpowiednią wiedzę
teologiczną: nie może ślepy prowadzić ślepego. Kierownictwo
duchowe jest szczególnie potrzebne ludziom, którzy wypełniają różne funkcje kościelne. Ks. J. Mikołajec poptrafił ukazać
ten aspekt formacji duchowej i docenił wartość kierownictwa
duchowego.
Docenić również należy to, że ks. J. Mikołajcowi udało się
ukazać we właściwym porządku podstawowe elementy formacji duchowej. Umiejętnie podkreślił, że praca nad sobą jest
podsatwą prawidłowego i dynamicznego rozwoju życia duchowego, którego zewnętrznym obrazem powinno być świadectwo wiary. Inaczej mówiąc świadectwo wiary ma być obrazem wnętrza człowieka. Najpierw człowiek angażuje się
w dane przedsięwzięcie wewnętrznie, zanim uczyni to zewnętrznie. Każda działalność zewnętrzna zakłada wewnętrzne
przekonanie wypływające z osądu intelektu i decyzji woli.
Skuteczna praca nad osiągnięciem świętości jest więc możliwa
tylko wtedy, gdy człowiek potrafi świętość cenić oraz szczerze
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jej pragnąć. Wielu ludziom to się udaje i z ich „świętego” wnętrza wypływa ich postępowanie – apostolstwo.
W pracy ks. J. Mikołajca doecnić również należy to, że rozwój życia duchowego uznał za konieczny i możliwy dla
wszystkich chrześcijan. Częstym błędem współczesnych katolików jest to, że życie duchowe traktuje się jako coś nadzwyczajnego, tylko dla wybranych, poświęconych Bogu, zamkniętych w klasztorach. Tymczasem jest to zwyczajna droga życia
chrześcijańskiego. Tylko od współdziałania z łaską Bożą zależy, jaki poziom życia duchowego chrześcijanin osiągnie.
W prawidłowym rozwoju życia duchowego relacja do Boga
staje się relacją całościową osoby do osoby. Pojmując w takim
sensie osobiste życie duchowe, należy przyznać, iż nie wszyscy chrześcijanie osiągają ten stan. Wielu zadowala się dbałością o życie osobiste, nie zwracając uwagi na duchowość, która jest konieczna dla rzeczywistej personalizacji wiary.
Niewątpliwym walorem książki ks. J. Mikołajca jest również dowartościowanie modlitwy jako środka formacji duchowej. Współczesnemu człowiekowi droga modlitwy wydaje się
często niemożliwa. Tymczasem nie jest ona w żadnym wypadku jakimś luksusem, na który mogą sobie pozwolić jedynie zakonnice żyjące za klauzurą. Modlitwa należy do istoty życia
duchowego człowieka. Być chrześcijaninem to znaczy mieć
łaskę synostwa Bożego, być dzieckiem Boga, mieć prawdziwą
zdolność mówienia do Niego: „Ojcze”, która wynika z żywego i osobistego związku z Nim. Związek ten wyraża zaś najpełniej modlitwa (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2558).
Na koniec należy podkreślić, że praca ks. J. Mikołajca jest
oryginalnym dziełem z zakresu teologii pastoralnej, z wykorzystaniem teologii duchowości. Merytorycznie jest to dzieło
bardzo dojrzałe i świadczy o gruntownej wiedzy Autora, a jednocześnie pokazuje wartość badań naukowych, które łączą
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wielowymiarową tematykę teologiczną. Autor okazał się także
doskonałym empirystą, czego dowodem jest część socjologiczna pracy. Widać w niej przemyślaną konstrukcję kwestionarisza, dobrą metodologię badań i poprawnie przeprowadzoną interpretację socjologiczną.
W części praktycznej ks. J. Mikołajec ujawił zdolności
prakseologa. Jest to nieszablonowe spojrzenie na możliwości
odnowy formacji duchowej teologów świeckich. Można w tej
części zauważyć zarówno świeżość spojrzenia naukowca, jak
i szacunek dla tradycji kościelnej. Podkreślić również należy
wysiłek Autora, aby podawane rozwiązania praktyczne były
bardziej propozycją, a nie receptą, prototypem, a nie gotowym
rozwiązaniem. Świadczy to o tym, że ks. J. Mikołajec, dojrzały, mądry naukowiec, ma świadomość tajemnicy, która w teologii domaga się szacunku i postawy medytacyjnej. Można
więc powiedzieć, że ks. J. Mikołajec nie tylko chce uczyć innych, ale jest pierwszym uczniem swojej „teologii”.
ks. Jan Przybyłowski
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Recenzja książki: Ks. dr hab. Ryszard Hajduk, Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła, Olsztyn
2011 (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie nr 68)
Modele wprowadzane w czyn tworzą nowe obszary doświadczeń, które służą pozytywnemu lub negatywnemu zweryfikowaniu i zmianie teorii. Na podstawie zmodyfikowanej
teorii tworzy się kolejne modele, przez które można przeobrażać praktykę. Teoria i praktyka modelowania w teologii pastoralnej są treścią książki Ryszarda Hajduka: Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła.
Druk tej pozycji naukowej poprzedziła kilkuletnia kwerenda biblioteczna prowadzona przez Autora w Polsce oraz w krajach europejskich i południowoamerykańskich. Dzięki niej
Kandydat zebrał bogaty materiał teologicznopastoralny, który
wykorzystał do stworzenia własnej wizji modelowania działalności pastoralnej Kościoła, wypełniającego misję Chrystusowego dzieła zbawienia w świecie współczesnym.
Dzisiejsze modele praktyki kościelnej wymagają nieustannej korekty, a czasami nawet rewolucyjnych zmian. Zapoznając się z treścią książki ks. R. Hajduka można odnieść wrażenie, że Autor unikał jednak zbyt radykalnych rozwiązań,
skupiając się bardziej na solidnej podstawie Magisterium Kościoła i sprawdzonej teorii klasyków teologii pastoralnej. Jest
to jednak podstawowy walor tej pracy naukowej, która przed354
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stawia całościową wizję modeli pastoralnych z uwzględnieniem solidnej teorii teologicznej i praktyki kościelnej osadzonych na analizie aktualnych przemian w Kościele i w świecie.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsza część zawiera opis modeli w eklezjologii i teologii pastoralnej (rozdział I). Autor nakreślił w niej ogólną teorię modelowania
w nauce i omówił możliwości wykorzystania modeli w teologii praktycznej. Pięć kolejnych rozdziałów prezentuje najnowsze modele misji pastoralnej Kościoła dzisiejszego. Każdy
z tych rozdziałów ma z góry założoną strukturę. Najpierw Autor przedstawia i charakteryzuje współczesne przemiany zachodzące w świecie (znaki czasu), a następnie wskazuje na odpowiedź Kościoła, którą stanowi konkretna forma działalności
pastoralnej. Po umocowaniu fenomenologicznym i teoretycznym modelowej propozycji działania kościelnego Autor przechodzi do praktyki kościelnej. Jest to trzeci punkt w przyjętej
przez niego strukturze modelu pastoralnego. W tej części Autor nakreśla imperatywy pastoralne misji zbawczej Kościoła,
wypełnianej w ramach czterech funkcji: królewskiej, prorockiej, kapłańskiej i wspólnotowej. Ostatni punkt modelu stanowią uwagi krytyczne.
Przyjęta przez Autora struktura prezentowania współczesnych modeli pastoralnych jest klarowna i logiczna. Jej założenia zostały omówione we Wstępie i Rozdziale I – wprowadzającym. We Wstępie Autor stwierdza, że teologia pastoralna
ma swoją specyfikę jako eklezjologia egzystencjalna, albo
eklezjologia praktyczna. Nie ogranicza się ona jedynie do
zgłębiania nauki chrześcijańskiej, ale uwzględnia również kairologię, czyli teologię znaków czasu.
W teologii pastoralnej obowiązuje nadal trójstopniowy podział funkcji w misji zbawczej Kościoła: prorocka, kapłańska,
królewska. Autor, powołując się przede wszystkim na teolo355
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gów hiszpańskojęzycznych, przyjął pięć modeli pastoralnych
dziś dominujących: ewangelizacja, terapia, mistagogia, gościnność, communio. Cztery z nich, zdaniem Autora, odpowiadają podstawowym wymiarom działalności pastoralnej: liturgia (model tradycyjny), komunia (model wspólnotowy),
głoszenie Ewangelii (model ewangelizacyjny) oraz służba na
rzecz potrzebujących (model wyzwalający) – s. 10-11. Autor,
dodając element komunii, zakłada więc, że misja zbawcza Kościoła zawiera nie trzy a cztery funkcje zbawcze. Ten zabieg
merytoryczny sprawił, że pojęcie communio, które jest owocem posoborowej eklezjologii, z określenia wspólnoty kościelnej zostało zakwalifikowane do funkcji zbawczych. Jest to jednak śmiała teza, która wymagałaby osobnego uzasadnienia.
Misja zbawcza nie ulega bowiem zmianie, choć pojawiają się
nowe sposoby, nowy zapał w ich wypełnianiu, a odnawia się
jedynie pojęcie Kościoła. Ewolucję w tym obszarze widać wyraźnie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i teologii posoborowej. Ani jedno, ani drugie nie stanowi jednak dostatecznej
podstawy do przełamania objawionej misji Kościoła, spełnianej w ramach trzech funkcji zbawczych. Komunia nie może
zatem spełniać misji zbawczej, gdyż jest jej konstytutywną
częścią, tak jak osoba kapłana wyświęconego, misja kanoniczna, która legitymizuje działania hierarchii, a przede wszystkim
znaki i symbole uobecniające Chrystusa zbawiającego, który
jest Prorokiem, Kapłanem i Królem.
Niewątpliwym walorem rozprawy jest natomiast zwrócenie
uwagi na rolę ewangelizacji, terapii, mistagogii, gościnności
i communio w pastoralnej działalności Kościoła. Analizując te
zagadnienia, Kandydat nakreślił sugestywny obraz aktualnej
sytuacji współczesnego człowieka, a poszukiwanie praktycznych rozwiązań praktycznych osadził na solidnym fundamencie Magisterium i teologii. Ten fenomenologiczno-teologiczny
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kontekst stał się właściwą podstawą do teologicznopastoralnych dociekań prowadzących do określenia praktycznych
wskazań dla działalności pastoralnej Kościoła w podwójnej
perspektywie: cały Kościół jest równocześnie przedmiotem
i podmiotem działań pastoralnych. Należy zastanawiać się nad
działaniami pastoralnymi zarówno o w wymiarze intra, jak
i extra do czego potrzebna jest refleksja o Kościele i samorefleksja Kościoła. Ta dwuwymiarowa eklezjologia jest dziś obszarem niezmiernie ważnym w badaniach teologicznych i pasterskiej misji Kościoła. Przekonujące przedstawienie wizji
Kościoła jest nie do przecenienia w konfrontacji z poglądami
deprecjonującymi tradycyjne rozumienie misji zbawczej i jej
znaczenia dla właściwego rozwoju życia i działalności wspólnoty eklezjalnej.
Bardzo ciekawym materiałem teologicznopastoralnym jest
rozdział pierwszy. Autor, wykorzystując wiedzę naukową, bardzo syntetycznie, ale jednocześnie wyczerpująco przedstawił
teorie modeli. Następnie w oparciu o Magisterium i pozytywną teologię, zaprezentował zastosowanie modeli w teologii pastoralnej. Należy jednak zauważyć, że Autor zbyt sztywno potraktował wspomniane wcześniej określenie teologii
pastoralnej, dlatego tytuł punktu trzeciego w tym rozdziale jest
mało precyzyjny (modele pastoralnoekelzjologiczne): wystarczyło bowiem pozostawić albo nazwę modeli pastoralnych,
albo eklezjologicznych. Podkreślić natomiast należy znaczenie
zawartych w pierwszym rozdziale wstępnych rozważań Kandydata. Są one ważne ze względu na toczące się stale wśród
teologów pastoralnych dyskusje metodologiczne. Swoimi
przemyśleniami Kandydat włącza się twórczo w te dyskusje.
Uwagi dotyczące założeń teoretycznych są również istotne ze
wzglądu na badania zawarte w dalszych częściach rozprawy.
Wyjaśniają w dużej mierze kierunki podejmowanych badań
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oraz sposób interpretacji konkretnych zagadnień teologicznopastoralnych.
Jako ważny walor pracy docenić należy dbałość Autora
o uściślenie terminologiczne zarówno we Wstępie, jak i w rozdziale pierwszym. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zapoznawać się z treścią rozprawy. Rola poczynionych przez Kandydata objaśnień tych pojęć staje się szczególnie widoczna,
gdy Autor, posługując się nimi w dalszych rozdziałach, ukazuje ich wzajemne związki treściowe. W trakcie prowadzonych
wywodów ks. R. Hajduk, wzbogacając treściowo wspomniane
pojęcia i używając ich w różnych kontekstach, doprowadza do
ich ostatecznego wyjaśnienia.
W refleksji nad sposobem tworzenia modeli pastoralnych
zabrakło jednak dyskutowanego wśród teologów zagadnienia
korzystania z badań empirycznych w teologii pastoralnej. Autor opowiada się zdecydowanie za interdyscyplinarnością badań teologicznopastoralnych, przyjmuje też trzyetapowy schemat postępowania badawczego: wyznaczenie elementu
normatywnego, analiza i ocena aktualnej sytuacji, i wyznaczenie praktycznych imperatywów (s. 30), nie zajmuje się jednak
szerzej ewentualnym wykorzystaniem wypracowanych przez
nauki społeczne metod empirycznych dla zbadania konkretnego zjawiska społeczno-kościelnego. Dane, pochodzące z takich badań, stanowią często podstawę do oceny sytuacji, w jakiej Kościół żyje i działa, i formułowania postulatów,
wpływających na inicjatywy pastoralne.
Oryginalne rozwiązanie problemu modeli pastoralnej działalności Kościoła to podstawowe osiągnięcie rozprawy. Walorem prowadzonych w tej dziedzinie badań jest skupienie się na
nowych wyzwaniach, jakie współczesny świat stawia przed
Kościołem. Praca ks. R. Hajduka zawiera sporo kwestii szczegółowych, które ujęte zostały w sposób nowatorski. W książce
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brakuje jednak rozwinięcia zagadnień dotyczących udziału kapłanów i laikatu w realizacji imperatywów duszpasterskich
modelowanych przez teologię pastoralną. Szczególnie ważna
w tym względzie jest potrzeba stałej formacji kapłańskiej i formacji chrześcijan świeckich. Nieustanne i szybkie zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie i dokonujące się równolegle
z nimi przemiany mentalności człowieka wymagają ciągłej
pracy formacyjnej.
Podkreślić należy zwłaszcza konieczność odnowy permanentnej formacji kapłańskiej. To, co zdaje się być oczywiste
w każdym prawie zawodzie, nie zawsze dociera do świadomości kapłanów, zdających się trwać w przekonaniu, że mogą poprzestać na formacji seminaryjnej. W działalności duszpasterskiej godne uwagi jest także wskazanie kierunków stałej formacji ludzi świeckich, co wiąże się z potrzebą zaproponowania
szczegółowych działań, które mogą stać się podstawą do podjęcia konkretnych sposobów formacyjnych. Tych elementów
brakuje w tej pracy, ale nie umniejsza to wszystkich walorów
całości rozprawy.
Ks. Jan Przybyłowski
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