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WPROWADZENIE
Introduction
Kościół współczesny jest bardzo mocno związany ze światem, w którym rodzina ludzka wypełnia plan stwórczy Boga.
Lud Boży, działając w świecie, „może poważnie przyczynić
się do tego, aby rodzina ludzka i jej historia stawały się bardziej ludzkie” (KDK 40). Jego wkład polega przede wszystkim na promowaniu godności osoby oraz więzi społecznych
między ludźmi. Niemniej ważne jest również promowanie duchowych wartości, a także ochrona ludzkiej wolności.
Współczesny postęp umożliwia rozwój zewnętrzny człowieka. Kościół, głosząc Ewangelię, naucza, że wartość człowieka nie wynika z tego, co „ma”, ale z tego, kim „jest”. Ta
myśl zawarta jest w Konstytucji Gaudium et spes. „Aktywność
ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się skierowuje (…). Jeżeli się dobrze pojmuje wzrost, jest on wart
więcej, aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć
(…). Podobnie więcej jest warte to wszystko, co ludzie czynią
dla wprowadzenia większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa, bardziej ludzkiego uporządkowania dziedziny powiązań
społecznych, aniżeli postęp techniczny (…). Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby zgodnie z planem Bożym i wolą
Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego
7
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swojego powołania bądź indywidualnie, bądź społecznie”
(KDK 35). Ojcowie soborowi nauczają dalej: „Porządek (rzeczy) stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie, budować
w sprawiedliwości, ożywiać miłością; w wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniejszą ludzką równowagę. Żeby
tego dokonać, trzeba wprowadzić odnowę w sposobie myślenia i szeroko zakrojone przemiany życia społecznego. Duch
Boży, który przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu
i odnawia oblicze ziemi, pomaga tej ewolucji” (KDK 26).
W tym kontekście należy zapoznawać się z pierwszą częścią
kolejnego numeru „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, zatytułowaną: „Przemiany społeczno-kulturowe”.
„Posiadanie” rzeczy, albo dążenie do „posiadania” drugiej
osoby nie doskonali podmiotu ludzkiego, jeśli nie przyczynia
się do dojrzewania i wzbogacenia jego „być”, czyli do urzeczywistnienia powołania ludzkiego jako takiego. W stwórczy
plan realizowany w świecie wpisane są małżeństwo i rodzina.
Ponieważ Boży plan względem małżeństwa i rodziny dotyczy
życia ludzi w konkretnych, społeczno-kulturowych uwarunkowaniach codzienności, dlatego Kościół, chcąc spełnić swoją
posługę, musi dołożyć starań, aby poznać również stosunki,
w których urzeczywistnia się dzisiaj małżeństwo i rodzina.
Dobro wspólne małżeństw wynika z przysięgi małżeńskiej:
„ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz że
cię nie opuszczę aż do śmierci”. Małżeńska komunia, która ma
swoje korzenie w naturalnym uzupełnieniu się mężczyzny
i kobiety, jest wzmacniana przez osobistą wolę małżonków
dzielenia całego programu życia, tego co mają i tego czym są.
Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii
poprzez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego, całkowitego daru (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska
Familiaris consortio, 19). Tym problemom poświęcone są
8
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prace badawcze umieszczone w drugiej części tego numeru
„Warszawskich Studiów Pastoralnych”.
Trzecia część zatytułowana: „Teologia stosowana” zawiera
artykuły ukazujące praktyczne aspekty wiedzy teologicznej
w połączeniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Z udziału
człowieka w realizacji planu stwórczego wynika obowiązek
angażowania się chrześcijan w sprawę rozwoju ludzkości. Nie
jest to jednak powinność indywidualistyczna, gdyż właściwy
postęp ludzkości jest dziełem wspólnym, a nie sumą odizolowanych wysiłków indywidualnego człowieka. W prawdziwym
rozwoju należy brać pod uwagę innych ludzi, gdyż inaczej
ulegnie on przerostowi i wypaczeniu. Każdy człowiek ma prawo do własnego, pełnego rozwoju, który powinien obejmować
aspekty ekonomiczne i społeczne, a także musi uwzględniać
jego tożsamość kulturową i otwarcie się na rzeczywistość transcendentną. Dlatego nie można traktować potrzeby rozwoju
jako pretekstu do narzucania innym własnego sposobu życia
czy własnej wiary religijnej, lub własnego „prawa”. Teologia
stosowana pozwala poszukiwać możliwości dialogu i współpracy wszystkich ludzi dla dobra postępu ludzkiego.
Szanowni Czytelnicy, zachęcam do podejmowania współpracy z naszym Czasopismem. Jest to prawdziwe forum wymiany naukowej i „miejsce” owocnego dialogu ludzi poszukujących Prawdy. Dlatego każdy materiał nadesłany do Redakcji
jest uważnie czytany. Lektura zawsze pozwala lepiej poznać
Autora artykułu i najczęściej nawiązuje się przynosząca dobre
owoce naukowe współpraca. Tym, którzy dzielą się owocami
swojej pracy badawczej i nadsyłają materiały do „Warszawskich Studiów Pastoralnych” bardzo serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w twórczej pracy.
ks. Jan Przybyłowski
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Dechrystianizacja – wezwaniem do
nowej ewangelizacji
Dechristianization – a call to the new evangelization
Obraz współczesnego świata
Świat współczesny jest wielowymiarowy, skomplikowany,
trudny, czy też wręcz niemożliwy do objęcia umysłem1. Można
wyróżniać kilka kluczowych zagadnień, ale będą to zawsze
uproszczenia, pomagające nam w ogarnięciu i zrozumieniu tego,
co widzimy, bowiem problemów, generowanych przez obecny
świat jest bardzo wiele, a ich odbiór zależy od punktu widzenia2.
Bł. Jan Paweł II na wielu miejscach i w różnych okolicznościach
ukazywał obraz współczesnego świata i płynące stąd zagrożenia
dotyczące godności człowieka i rodziny3. Ojciec Święty stwierPor. G. W. Kołodko, Wędrujący świat, Warszawa 2008, s. 58.
Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek”
– wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, Biblioteka życia konsekrowanego, t. II, red. J. Tupikowski,
Warszawa-Wrocław 2002, s. 22.
3
Dość szczegółowo te zagrożenia, ukazane przez Jana Pawła II w różnych przemówieniach, zostały opisane w pozycji: Cz. Parzyszek, Nowa
ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o naucza1
2
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dził, że świat współczesny, społeczeństwo zdaje się być w agonii.
Tę agonię świata widział on w tym, że świat zmierza do desakralizacji; jest nastawiony na świeckość i technikę.
Żyjemy w świecie jakby skąpanym we mgle. Panuje nie
tylko nieznajomość Ewangelii, lecz także często odrzucanie jej
przez świat. Toczy się zmaganie o „duszę świata”4. Widoczna
jest fałszywa hierarchia wartości: wyraźne oznaki społeczeństwa produkcji i konsumpcji. Świat cel i szczęście człowieka
widzi w bogactwie, w przyjemności i własnej indywidualności. Rozpowszechniona chęć użycia i egoizm prowadzi do imitacji miłości, wypaczonego pojęcia wolności i egoizmu. Owocem tego jest duch niezależności i swawoli, buntu, pychy
i przemocy. Dominuje w świecie szukanie przyjemności, arogancja i chęć władzy. Przy tym widoczny jest kryzys rodziny,
wyścig zbrojeń, terroryzm, przemoc, narkotyki, tyle wojen.
Świat jest pełen kontrastów, a cywilizacja coraz bardziej ruchliwa, głośna, mówiąca, pełna manipulacji.
Bł. Jan Paweł II roztoczył panoramę współczesnego świata
w encyklice Solicitudo rei socialis. Żyjemy w świecie, w którym
widoczne są znaki niedorozwoju: załamanie nadziei na rozwój;
powiększanie przedziału na polu materialnym – bogactwo i nędza; na polu kulturalnym – cofanie się aż do analfabetyzmu; na
polu prawa – ograniczanie prawa do inicjatywy gospodarczej;
indywidualnej – równanie w dół, co rodzi bierność, frustrację
i beznadziejność; społecznej – nieuszanowanie podmiotowości,
rodzące się wielorakie kryzysy (szczególnie mieszkaniowy),

nie Jana Pawła II, Ząbki 2010, s. 34-101; tenże, The New Evangelization as
a Remedy for Dechristianization, Warszawa 2012, s. 13.
4
Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 100.
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bezrobocie; zadłużenie międzynarodowe, zjawiska terroryzmu,
emigracji, kampania przeciw przyrostowi naturalnemu5.
Współczesny świat jest przede wszystkim światem otwartym. Dzięki radiu i telewizji satelitarnej wiadomości nie tylko
słuchowe, ale i wizualne docierają bardzo szybko. W każdej
chwili człowiek współczesny jest informowany o wszystkich
większych i mniejszych wydarzeniach nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w kosmosie. Styl ludzkiego życia mierzy się już nie
w perspektywie jednego miasta czy państwa, lecz całej ziemi.
Świat współczesny dostał się w sztormowy ogień zmian. Tempo tych zmian jest tak szybkie, że wszystko zmienia się jak
w wariackim kalejdoskopie. Szybko następujące zmiany stanowią konkretną siłę, która głęboko drąży ludzkie życie. Większość ludzi jest nieprzygotowana, by sprostać tym zmianom, co
powoduje coraz większe poczucie dezorientacji. Zmiany te wywołują poczucie nietrwałości i przelotności zdarzeń. Znajduje
to odbicie w ludzkiej świadomości i zmienia ich stosunek do
ludzi, rzeczy i otaczającego świata wartości oraz religii. Pod
wpływem szybko następujących po sobie zmian – jak się zdaje
– ludzie tracą bezpowrotnie więzy z przeszłością – tradycją6.
Zaczynamy żyć w kulturze, gdzie dla człowieka „być” to znaczy produkować, a „żyć” znaczy posiadać. Szokują wnioski
„inżynierii genetycznej” i problemy moralne z tym związane7.
Por. tenże, Solicitudo rei socialis 11-25. Papież widzi również aspekty
pozytywne: pełna świadomość godności każdej istoty ludzkiej, odczuwana
konieczność solidarności, troska ekologiczna, uznanie zaangażowania wielu warstw społecznych. Por. tamże 26.
6
Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek”
– wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, art. cyt., s. 24.
7
Por. tamże, s. 24-25. Produktem cywilizacji szybkich zmian stała się
również „kultura wyrzucania” nie tylko papierowych przedmiotów, ale tak5
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Współczesny świat i człowiek dotknięty chorobą postmodernizmu i uczulony na swoiście pojętą wolność, nie może
przyjąć Boga, który wymaga, stawia przykazanie – normy moralne8. Pojawia się slogan o prywatności życia. Spod norm moralnych religijnych wyjęte zostało życie społeczne, polityczne.
Ponadto jedne dogmaty przyjmuje się, są akceptowane, inne
stają się niewygodne, na co wskazują badania socjologiczne.
Jest to owoc postmodernizmu.
Bałwochwalstwo rozumu wygenerowało modny nurt sekularyzmu, który oznacza – jak to już wspomniano – proces wypłukiwania wartości religijnych z życia społeczno-kulturowego9.
Sekularyzm jest „wyziewem” relatywizmu i subiektywizmu,
których zapleczem jest nihilizm10. Pogłębiany, zwłaszcza przez
media, dysonans między teorią i praktyką, formułuje nowe paradygmaty indywidualnego i społecznego życia. Treścią tychże
paradygmatów jest zauważalna sprzeczność: wierzący, a nieże i przekonań. Wierzący katolik odrzuca nagle religię i staje się zagorzałym sprzymierzeńcem i aktywistą jakieś lewicy po to tylko zresztą, aby za
chwilę oddać się bez reszty innej sprawie, jakiemuś ruchowi czy subkultowi. Por. J. Rodriguez, Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, red. L. Balter,
S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1993, s. 172.
8
Por. W. Kawecki, Dokąd zmierzamy...? Rozmowy o życiu, wierze
i świecie, rozmowy prowadzi K. Flader, Wydawnictwo Homo Dei 2010,
s. 129-131, 135-136.
9
Por. B. Drożdż, Uwarunkowania społeczno-kulturowe ewangelizacji
w Polsce, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania
współczesności, art. cyt., s. 49.
10
Por. tamże, s. 47, przypis 13 i 14; W. Piwowarski, Socjologia religii,
Lublin 2000, s. 256-359; M. Radwan, Rodowód sekularyzacji, w: Jakość
życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, red. J. Krucina, Wrocław
1977, s. 122-124; J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.
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praktykujący; etyczny, ale niemoralny; praworządny, lecz niesumienny; tolerancyjny, a jednak wojujący; demokrata, lecz całkowicie niedialogowy itp. Sekularyzacja upraszcza pojmowanie
zjawisk i rzeczy, odrywając je od szerszego kontekstu, co prowadzi do fragmentaryzacji ludzkiej egzystencji, do bezdusznego
formalizmu, a ostatecznie do zeświecczenia11. Sekularyzm
ujawnia się w społeczeństwie konsumpcyjnym poprzez hedonizm, pragmatyzm oraz pogoń za aktywnością12.
Sekularyzm prowadzi do kryzysu
Owocem sekularyzmu jest kryzys prawdy, który wyraża się
w radykalnym jej odrzuceniu, albo w jej zafałszowaniu, gdyż
przestała być uznawana za jakąkolwiek wartość w życiu ludzkim13. Człowiek zawsze miał trudności z prawdą i zajmował
wobec niej różne negatywne postawy. Jedni twierdzili, że
prawda nie ma żadnego znaczenia, inni wyrażali przekonanie,
że nie można jej poznać (agnostycyzm, sceptycyzm), albo tylB. Drożdż, Uwarunkowania społeczno-kulturowe ewangelizacji
w Polsce, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania
współczesności, art. cyt., s. 49-50.
12
Por. R. Kamiński, Duszpasterstwo e społeczeństwie pluralistycznym,
Lublin 1997; J. Krucina, Drogami Kościoła, Wrocław 2000; J. Mariański,
Między sekularyzacją a ewangelizacją. Lublin 2003; tenże, „Struktury
grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 1998; P. Mazanka, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa
2003; St. Wielgus, Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej,
w: Akcja Katolicka w społeczeństwie polskim, red. R. Podpora, Lublin 1999,
s. 9-31; F. Woronowski, Chrześcijańska pedagogia w nowej ewangelizacji,
Łomża 2002.
13
Por. W.B. Smith, Bez prawdy nie ma wolności, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995, s. 189-195.
11
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ko można ją poznać cząstkowo lub ma charakter względny (relatywizm) – stad każdy ma w swoim sumieniu swoją własną
prawdę i tylko to go obowiązuje (subiektywizm)14. Stosunek
do prawdy wiąże się z wizją człowieka i jego życia w relacji
do Boga i świata. Dlatego współczesny kryzys prawdy ujawnia zagubienie prawdy o człowieku, jego podstawowej tożsamości, a to prowadzi do braku odpowiedzi na pytanie, kim
człowiek jest, po co i dla kogo żyje, jakie jest jego życiowe
powołanie15.
Groźnym znakiem zagubienia prawdy staje się nihilizm –
wspólny horyzont wielu filozofii, prowadzących do odrzucenia
wszelkich fundamentów i negacji prawdy obiektywnej. Odrzuca on całkowicie religijny wymiar życia ludzkiego; jest zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i samej jego tożsamości (por. FR 88-90)16. Nihilizm rozpowszechnia tezę, że

Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t.1. Świat
i wspólnota, Lublin 1997, s. 278; M. Chudy, Światło dla wszystkich, w: Jan
Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 257; K. Jeżyna,
Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła
i świata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 67-68.
15
Por. T. Styczeń, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis
splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, dz. cyt.,
s. 127-168; J. Nagórny, Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej, w:
Europa jutra. Europejski rynek wewnętrzny jako zadanie kulturalne i gospodarcze, red. P. Koslowski, Lublin 1994, s. 229-230; J. Życiński, Humanizm chrześcijański w obliczu współczesnego kryzysu kultury, w: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin
2000, s 237-238.
16
Por. G. Mucci, Il nichilismo nell’enciclica „Fides et ratio”, „La Civiltà Cattolica” 150(1999), s. 359-369; F. Bottari, Secolarizzazione e nichilismo, „Vita e Pensiero” 1(1997), s. 27-30.
14
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wszystko jest ulotne i tymczasowe (FR 46).17 Przyczynia się
do powstania pustki egzystencjalnej, której dramatycznym
przejawem jest utrata celu i sensu życia, co wyzwala agresję
i prowadzi do frustracji. Refleksję nad zagubieniem prawdy
należy umieścić w kontekście postmodernizmu, który propaguje nowy model człowieka wyzwolonego od prawdy i moralności, od stałych przekonań, stałych wartości i żadnych obowiązków; jego celem jest bawić się, korzystać z dóbr i każdej
nadarzającej się przyjemności18.
Współczesny kryzys prawdy wiąże się bezpośrednio z kryzysem wolności nie tylko poprzez nadużywanie wolności, ale
poprzez zafałszowanie wizji ludzkiej wolności. Może ono być
wyjątkowo groźne, gdyż człowiek omamiony pozorami wolności nie zdaje sobie sprawy z tego, że faktycznie jest zniewolony i nie szuka prawdziwego wyzwolenia. Fałszywa koncepcja wolności leży u podstaw wielu negatywnych zjawisk
współczesności19. Najgroźniejszym zafałszowaniem wolności
jest potraktowanie jej jako absolutu – rzekome źródło wszelkich wartości; przekonanie, że prawdziwa wolność jest
Por. G. Mucci, L’origini del nichilismo contemporaneo, „La Civiltà
Cattolica” 150(1999), s. 31-44; K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, dz. cyt., s. 70.
18
Por. A. Grzegorczyk, Postmodernizm przeciwko prawdzie, „Ethos”
1-2(1996), s. 154; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt.,
s. 282; Van der Vloet, Wiara wobec wyzwań postmodernizmu, ComP
6(1994), s. 61-62; St. Wielgus, Postmodernizm jako współczesne wyzwanie
wobec podstaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu, w: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, dz. cyt., s. 339-346; J. Życiński, Apoteoza relatywizmu etycznego w postmodernizmie, „Ethos”
1-2(1996), s. 171-183.
19
Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t.1. Świat
i wspólnota, dz. cyt., s. 348; J.-Eslin, La nouvelle situation religieuse,
„Christus” 47(2000), s.138-140.
17
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sprzeczna z wiarą chrześcijańską i jest możliwa jedynie wtedy,
kiedy człowiek odrzuci Boga, obiektywną moralność i stanie
się „panem samego siebie”.
Wreszcie kryzys prawdy jest również kryzysem sumienia,
który przejawia się w zaćmieniu lub znieprawieniu sumienia.
Wówczas nie potrafi ono właściwie odróżniać dobra od zła,
a nawet próbuje usprawiedliwiać zło czy uznać je z a dobro.
Dochodzi do tego na drodze zaniedbań w poszukiwaniu pełnej
prawdy oraz przez przyzwyczajenie do grzechu pod wpływem
uwarunkowań społecznych20. Bł. Jan Paweł II mówiąc
o współczesnym kryzysie sumienia wskazywał na kryzys rozumienia obiektywnej prawdy i tym samym funkcjonowania
sumienia21.
Wielorakie kryzysy prawdy, sumienia, wolności doprowadziły do kryzysu moralnego współczesnego świata, który szczególny wyraz znajduje się w odniesieniu do godności człowieka
i wartości życia ludzkiego. Ocenę współczesnej cywilizacji bł.
Jan Paweł II wyraził terminem „kultura śmierci”. Przeciwstawia
się ona chrześcijańskiej „kulturze – cywilizacji miłości” (anti-life mentality)22. Istotny wpływ na lekceważący stosunek do życia ludzkiego miały wspomniane prądy myślowe.
Por. I. Mroczkowski, Wyzwania przed ludźmi sumienia w Polsce, w:
Człowiek. Sumienie. Wartości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997,
s. 121-125.
21
Por. T. Styczeń, Reewangelizacja Europy sprawą reedukacji sumienia, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu,
red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 40-42; M. Pokrywa, Rola Ducha Świętego
w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II w perspektywie Roku 2000, w: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci,
red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 192-195.
22
FC 30; LR 13; por. I. Dec, Życie czy śmierć – dramat naszego czasu,
w: Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae, red.
A. Młotek, T. Reroń, Wrocław 1995, s. 109-113; A L. Szafrański, Encyklika
20
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Procesy sekularyzacji, desakralizacji z coraz większą mocą
nadal wpływają na myślenie i styl życia katolików, niszcząc
ich wiarę i zapał apostolski. Taka ideologia staje się sposobem
życia, praktyką, która obecna jest w wielu dziedzinach życia
i przybiera różne oblicza. Jest obecna w dziedzinie moralności, w dziedzinie życia społecznego i polityki, wiedzy i poznania, pluralizmu religijnego czy w mediach23. Benedykt XVI
powiedział wprost: „Tworzy się dyktatura relatywizmu, który
nie uznaje niczego jako ostateczne i pozostawia jako najwyższą miarę tylko własne „ja” i jego zachcianki”24.
Analiza zagrożeń obecnych w świecie pozwala wysnuć bardzo wiele wniosków25. Po pierwsze, zagrożone są: zarówno człowiek, jak i środowisko jego życia oraz społeczności, do których
osoba ludzka przynależy: społeczność rodzinna, narodowa, państwowa, kościelna, ogólnoświatowa. Po drugie, w centrum tego
zagrożenia jest osoba i rodzina ludzka. Patrząc z punktu widzenia biologicznego – zagrożenie to spowodowane jest zatruciem
środowiska, chorobami, zamachami na życie ludzkie; z punktu
moralnego – zagrożenie wynikłe z naruszenia Bożego ładu tak
w sobie, jak i wokół siebie, w życiu społecznym i międzynarodowym; z punktu intelektualnego – zagrożenie powstałe z powodu
„zakłamania prawdy w człowieku”, nieuznawania istnienia
obiektywnej prawdy i możliwości jej poznania, narzucania ideJana Pawła II „Evangelium vitae” na tle współczesnej cywilizacji śmierci,
w: W stronę …życia, red. M. Renkielski, Kielce 1996, s. 25-30
23
Por. A. Giordano, Ewangelizacja w zsekularyzowanej Europie,
HD 2(2011), s. 78-90.
24
Benedykt XVI, Homilia na Mszy św. na inauguracje pontyfikatu,
18.04.2005.
25
O zagrożeniach, na które wskazuje Jan Paweł II patrz: Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu
o nauczanie Jana Pawła II, dz, cyt., s. 34-101.
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ologii zawierających fałszywy obraz rzeczywistości; z punktu
społecznego – zagrożenie powstałe w wyniku istnienia niesprawiedliwości społecznej, dyskryminacji, manipulacji opinią publiczną, informacją. Po trzecie, Ojciec Święty stwierdził fakt natężania się tego zagrożenia – w porównaniu z tym, jakie było
w czasie Soboru Watykańskiego II – a ponadto, zauważył, że
istotne jego źródło leży w usiłowaniu podważenia prawdy o transcendentnej godności człowieka, czego wyrazem jest łamanie jego
uprawnień. Po czwarte, w toku trwania pontyfikatu bł. Jana Pawła II poszerzało się i pogłębiało jego spojrzenie na problem zagrożenia człowieka, np. na źródła tego zagrożenia, czego wyrazem jest m.in. ukazanie w encyklice społecznej Centesimus annus
niebezpieczeństw grożących osobie ludzkiej i społeczeństwom
z powodu bezkrytycznego przejmowania z krajów wysoko rozwiniętych stylu życia społeczno-gospodarczego i ideologii liberalizmu26. Wyżej wspomniane prądy myślowe prowadzą wprost
do dechrystianizacji.
Dechrystianizacja – wezwaniem dla odnowy świata
poprzez dzieło nowej ewangelizacji
W procesie dechrystianizacji chodzi o to, by chrześcijanin
sam żył tak, jakby był pozbawiony ontycznej przynależności
do Chrystusa i by żył, jakby Chrystus nie istniał; jakby Chrystus go nie odkupił. Jest to wielka pokusa absurdalnej alternatywy, która zamiast chrześcijanina uszczęśliwić, pozbawia go
wszelkiej nadziei. To jest rodzaj powtarzającego się dramatu
pierwszych rodziców. Największym niebezpieczeństwem
dechrystianizacji nie jest – jak mogłoby się wydawać
26

Por. tamże, s. 99-101.
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– ograniczenie wpływu chrześcijaństwa, czy dokładniej – samego Kościoła, na współczesną kulturę i cywilizację. Ostrze
niebezpieczeństwa skierowane jest ku samemu chrześcijaninowi i ku rzeczywistościom ludzkim, jakie tworzy chrześcijanin.
Najbardziej zagrożone dechrystianizacją jest chrześcijańskie
małżeństwo, rodzina katolicka, naród chrześcijański, społeczeństwo w swych strukturach i instytucjach wyrosłych
z chrześcijaństwa, a nade wszystko sam Kościół w swej młodości, żywotności i w swoim misyjnym i apostolskim dynamizmie.
Proces dechrystianizacji pozbawia człowieka nadziei pokładanej w Chrystusie, Jedynym Zbawicielu świata. Dechrystianizacja wprowadza człowieka na drogę cynizmu, nihilizmu
i absurdu. Znamienny pozostaje fakt, iż obszary cynizmu, nihilizmu czy absurdu wcale nie stanowią jakiejś alternatywy
dla chrześcijańskiej nadziei pokładanej w Chrystusie, ale są
jedynie powtórką tragicznej lekcji błędu pierwszych rodziców:
„otworzyły im się obojgu oczy i zobaczyli, że są nadzy” (Rdz
3, 1 n).
Dechrystianizacja ma swoje wewnętrzne mechanizmy sterujące jej procesami, a mianowicie: ignorowanie wymiaru
transcendencji człowieka (religijności jako ukierunkowania
człowieka na Boga, ignorowanie osobistej relacji człowieka
z Bogiem (religii jako odpowiedzi człowieka na wezwanie
Boga) jak i zażyłości chrześcijanina z Chrystusem (ontycznego wszczepienia człowieka w Chrystusa w sakramencie chrztu
św.). Ma też swoje wewnętrzne motywacje zachodzących procesów takie jak: chęć emancypacji człowieka od Boga, chęć
detronizacji Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela człowieka i świata, a  także instytucjonalizacja Kościoła na sposób świecki. Sprzyjają temu następujące zjawiska zachodzące
we współczesnej kulturze i cywilizacji, a mianowicie:
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areligijny humanizm, kultura śmierci, konsumpcjonizm, hedonizm, materializm – po prostu ateizm praktyczny.
W wydanym dokumencie po Synodzie Biskupów Europy
(28 listopada do 14 grudnia 1991 r.) czytamy: „Chociaż
marksizm narzucony siłą upadł, rozprzestrzenił się bardzo w całej Europie materializm i ateizm praktyczny. Mimo że się ich
nikomu nie narzuca, ani nawet wprost nie proponuje, prowadzą
one wielu do takiego sposobu myślenia i postępowania, «jakby
Boga nie było»”27. Zwykłą konsekwencją tego jest wewnętrzna
pustka, widoczna na wielu przestrzeniach ludzkiego życia28.
Media współczesne wpływają na różne sfery życia człowieka, powodują wzrost poziomu agresji, kształtowanie postawy
konsumenckiej, czy formowanie fałszywej wizji siebie i świata29. Media kreują fałszywy obraz człowieka i świata. Preferowane przez media wzorce zachowań charakteryzują się nadmiernym eksponowaniem wartości zabawy, rozrywki,
nieograniczonej wolności, łatwego sukcesu; prowadzi to do
zafałszowania obrazu świata. Media niosą zagrożenie dla słowa i rozwoju osoby poprzez dominację obrazu zwaną ikonosferą człowieka30. Media propagują mity a lekceważą fakty.
Wzbudzają żywe zainteresowanie mitologizacją współczesnej
rzeczywistości. Są to nowe mity świadomie tworzone i propaPor. G. Paulo II, Europa. Un magistero tra storia e profezia, Casale
Monferato 1991, s. 31-36.
28
Por. P. Poupard, La morale cristiana nel mondo. Indagine del Secretario per i non credeni. Roma 1987, s. 11-112; I. Fucek, Sens i znaczenie
„nowej ewangelizacji”, w: Nowa ewangelizacja, Communio t. 8, Pallottinum, Poznań 1993, s. 21-22.
29
Por. B. Reeves i C. Nass, Media i ludzie, Warszawa 2000, s. 294;
Bogusława Matuszewska, Mass-media – szanse i zagrożenia, „Wychowawca” 6 (2002), s.10-13; A. Lepa, Pedagogika mass-mediów, Łódź 1998, s. 11.
30
Por. A. Lepa, Pedagogika mass-mediów, dz. cyt. s. 174-175.
27

22

Dechrystianizacja – wezwaniem do nowej ewangelizacji

gowane przez media. Świat mitów i świat mediów wzajemnie
się przenikają31. Media kreują „iluzyjną normalność”. Nie podają tego, co jest akceptowane i czego człowiek oczekuje, ale
narzucają własne wzorce do naśladowania; zniekształcają rzeczywisty obraz życia32.
Wśród aktualnie zachodzących procesów cywilizacyjnych
najbardziej widocznym „znakiem czasu” jest kryzys osobowości i duchowości współczesnego człowieka, który sprawia, że
„obserwujemy dziś miliony ludzi w rozpaczliwej pogoni za
własnym cieniem, pochłaniającym filmy, sztuki teatralne, powieści i najróżniejsze poradniki, które obiecują, nawet najbardziej mętnie – pomóc im odnaleźć utraconą tożsamość”33.
Skutki tego widoczne są najbardziej w życiu ludzi młodych.
Można wskazać m.in. na: osłabienie religijności, selektywność
w odniesieniu do prawd wiary, indyferentyzm religijny, kryzys
autorytetów osobowych i moralnych, osłabienie praktyk religijnych, bezideowość, materializm praktyczny, małą odporność na zagrożenia ze strony sekt, fizyczną, psychiczną i duchową słabość.
Nowa cywilizacja sprawiła, że człowiek stał się integralną
częścią maszyn, urządzeń, obrazów i sytuacji, które sam stworzył – jednym z nich. Wiele jest zjawisk, które niepokoją człowieka. Jednym z nich jest „pustka egzystencjalna”. Ludzi
ogarnia poczucie bezradności, bezsensu, a później beznadziejność i nuda. Ponadto jawi się dzisiaj kryzys na tle decyzji, który łączy się z kolejnym problemem związanym z nadmiarem
wolności. Propozycji i możliwości jest tak dużo, że
Por. tenże, Mity i obrazy, Łódź 1999, s. 3-4, 8.
Por. M. Medres, Hollywood przeciwko młodym, „Wychowawca”,
8(2002), s. 21-23.
33
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985, s. 149.
31
32
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człowiekowi trudno podjąć decyzję, co ma wybrać. Oprócz
pustki egzystencjalnej” występuje dzisiaj jeszcze pewien rodzaj nerwic psychogennych, które łączą się z zakwestionowaniem i rozbiciem wartości, którymi dotychczas żył człowiek34.
W psychice ludzkiej istnieje jeszcze problem nowej umysłowości. Jest to umysłowość analityczna, konkretna, gdzie
podstawowe znaczenie ma rachunek, eksperyment, fakt.
Wszystko inne budzi nieufność. Człowiek o takiej umysłowości czuje się suwerenem ziemi, wszystko wiedzącym, a przynajmniej chcącym poznać intelektem. Ta uczciwość intelektualna zabrania mu wkalkulować w tę rzeczywistość
„tajemnicy”35. Widać to dokładnie na przykładzie Europy. Po
1989 roku w Europie Wschodniej ogłoszono śmierć Boga
przez ideologię, a w Europie Zachodniej ogłoszono śmierć
Boga pod wpływem filozofii i sekularyzmu. Europejczyk
XX wieku to człowiek, dla którego Bóg pozostał poza jego horyzontem myślowym.
Wystarczy przytoczyć wywiad dla miesięcznika Radici Cristiane, którego udzielił abp J. L. Bruguès OP, sekretarz
O wielu zagrożeniach współczesnego świata możemy wyczytać
w artykule: G. Janakiewicz, Najważniejsze zagrożenia współczesnego świata. Charakterystyka zjawisk w ujęciu globalnym, w: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php?option=com_conter; por. P. Rosik, Wybór należy do
Ciebie. Poradnik dla młodzieży, Warszawa 1999; tenże, Kościół wobec
AIDS, Warszawa 2001; K. Pawlina, Młodzież końca XX wieku, art. cyt.,
s. 64-77; J. Bagrowicz, Współczesna młodzież, art. cyt., s.3; Cz. Parzyszek,
Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki
2012, s. 177-183; J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, dz. cyt., s. 14.
35
Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek”
– wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, art. cyt., s. 29; J. Przybyłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, dz. cyt., s. 146-175.
34
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Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej: „Żyjemy tak, jakby niebo
było puste” – to hasło współczesnego świata. Musimy znaleźć
nowe metody duszpasterstwa, które będą w stanie dotrzeć do ludzi niewierzących już w niebo. Kościół musi sobie w pierwszym
rzędzie poradzić z ambiwalentnym stosunkiem wierzących do
zsekularyzowanego społeczeństwa. Jedni uważają, że jest to
wciąż społeczeństwo chrześcijańskie, bo ma ewangeliczne korzenie, zagrożeń jego wartości, jak np. prawa człowieka, równość czy sprawiedliwość społeczna wywodzą się z chrześcijaństwa. Dla innych zaś zachodnie społeczeństwo tak bardzo się
wyobcowało z chrześcijaństwa, że Kościół powinien się prezentować jako faktyczna alternatywa dla współczesnego świata36.
Bł. Jan Paweł II widząc ogrom zagrożeń człowieka i ludzkości szukał środków zapobiegawczych, aby nie zostawić człowieka samemu sobie. Mówił wprost: świat współczesny skąpany we mgle, ale szukający światła. Widział w sercach ludzkich
ogromny świat dobra: wielkich pragnień, poświęceń i heroicznych wprost dokonań. Wiedział, że nie można zamknąć się tylko w utyskiwaniu, w czarnym patrzeniu, śledzeniu potyczek.
Realistyczny bilans zawierający blaski jak i cienie nie powinien
znieczulić na sprawy, które nadal pozostają otwarte i stają się
w miłości pasterskiej zadaniem i wyzwaniem dla ludzi Kościoła37. Ojciec Święty dostrzegł wyzwanie, domagające się od caJ. L. Bruguès, Dlaczego księża boja się nowej ewangelizacji,
w: www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp
37
J. Vanier napisał i takie słowa w książce „Zranione Ciało (1993)”:
„Jednak przez lata życia spędzone z ludźmi, którzy zostali zdeptani i odsunięci, odkryłem coś nowego. To właśnie oni poprowadzili mnie ku głębinom mego własnego serca wypełnionego światłem i mrokiem... Poprowadzili mnie w stronę misterium Jezusa Chrystusa i Jego orędzia i w stronę
tajemnicy ludzkości, zagadki jej dziejów. Ukazali mi światło jaśniejące
w ciemnościach. Zaczęli odsłaniać z coraz większą jasnością rozwijający
36
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łego Ludu Bożego podjęcia dzieła odnowy tego świata, w którym przyszło nam żyć. Sytuacja współczesnego świata skłania
do korzystania z nowych sposobów i miejsc, w których można
zwiastować Chrystusa i wartości chrześcijańskiego życia. W tej
sytuacji jest rzeczą oczywistą to, że Kościół podejmuje bardziej
niż dotąd intensywną posługę pastoralną oraz szuka nowych
form docierania z Ewangelią do współczesnego człowieka. Ten
właśnie wysiłek intensyfikowania duszpasterstwa oraz poszukiwania nowych form komunikacji pastoralnej bywa określany
mianem nowej ewangelizacji.
Również Benedykt XVI przy różnych okazjach i w różnych
przemówieniach ukazywał bardzo różnorodny obraz współczesnego świata. Streszczeniem jego wypowiedzi (jakby w pigułce) są słowa zawarte ostatnio w Liście Apostolskim Ubicumque et semper z 21 września 2011 roku, powołującym do
życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji38.
Napisał w nim, między innymi takie słowa: „Przemiany społeczne, których byliśmy świadkami w ostatnich dekadach,
mają złożone przyczyny, które sięgają korzeniami odległych
czasów i głęboko zmieniły postrzeganie naszego świata. Wystarczy pomyśleć o olbrzymich postępach nauki i techniki,
o zwiększeniu możliwości życiowych i przestrzeni indywidualnej wolności, o głębokich przemianach w dziedzinie ekonomii, o procesie mieszania się grup etnicznych i kultur w
się plan Boga względem ludzkości - plan głoszony przez proroków i świętych, na który nasze uszy pozostawały głuche. Pozwólcie mi opowiedzieć
o tym planie (...)”.
38
List został podpisany w Castel Gandolfo, 21 września 2010 roku,
w święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w szóstym roku pontyfikatu
Benedykta XVI. Polski przekład Listu Apostolskiego Ewangelia zawsze
i wszędzie (Ubicumque et semper) znalazł się w: OR, wyd. polskie,
nr 1(2011), s. 11-13.
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związku ze zjawiskiem masowej migracji oraz o wzrastającej
wzajemnej zależności między narodami. Wszystko to miało
swoje konsekwencje także w odniesieniu do wymiaru religijnego życia człowieka. I chociaż z jednej strony owe przemiany były niewątpliwym dobrodziejstwem dla ludzkości, a dla
Kościoła źródłem dodatkowych bodźców do uzasadnienia nadziei, z drugiej strony doszło do niepokojącej utraty poczucia
sacrum, a nawet do poddawania w wątpliwość tych podstaw,
które wydawały się niezaprzeczalne, jak wiara w Boga Stwórcę i Jego opatrzność, objawienie Jezusa Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela oraz wspólne rozumienie fundamentalnych
doświadczeń człowieka, takich jak narodziny, śmierć, życie
w rodzinie i odniesienie do naturalnego prawa moralnego”39.
W przemówieniu do uczestników pierwszej sesji plenarnej
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (30 maja
2011) powiedział dość mocno: „Cechami kryzysu, którego doświadczamy, jest wykluczania Boga z życia osób, rozpowszechniona obojętność na samą wiarę chrześcijańską,
a wręcz usiłowanie usunięcia jej na margines życia publicznego. W minionych dziesięcioleciach można było jeszcze znaleźć ogólny zmysł chrześcijański, jednoczący we wspólnocie
całe pokolenia, wzrastające w cieniu, która kształtowała kulturę. Dziś, niestety, mamy do czynienia z dramatem fragmentaryczności, co czyni niemożliwym istnienie jednoczącego
punktu odniesienia”40.
Konieczna jest zatem nowa ewangelizacja. Dziś, jak przed
wiekami, aktualne są słowa Chrystusa: „Idźcie na cały świat
Tamże, s. 11-12.
Benedykt XVI, Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii. Przemówienie do uczestników pierwszej sesji plenarnej
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, OR, wyd. polskie,
nr 7(2011), s. 40.
39
40
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i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Jednak ta sama Ewangelia głoszona jest wciąż nowym ludziom,
w nowych sytuacjach i w nowych warunkach życia. Ewangelia się nie zmienia, ale zmienia się świat, któremu ma być ona
głoszona. Inny był świat pierwszych wieków chrześcijaństwa,
innym – świat wieków średnich, a jeszcze innym jest świat
współczesny i współczesny człowiek41.
Coraz częściej rodzi się szereg pytań, jak skutecznie dziś
głosić Ewangelię, by przyczyniła się do odnowy współczesnego świata. W jaki sposób? Jakim językiem? Te pytania podjął
już Ojciec Święty Paweł VI, w związku z Synodem Biskupów
w 1974 roku, w adhortacji Evangelii nuntiandi, a termin
„ewangelizacja” zdobył swoje trwałe miejsce w Kościele katolickim. Dopiero jednak od chwili, gdy Jan Paweł II dorzucił do
niego przymiotnik „nowa”, „nową ewangelizację” uczynił
ideą przewodnią całego swego pontyfikatu. Termin ten wszedł
w powszechne użycie już nie tylko do języka teologicznego
i kościelnego, ale przedostał się także do języka codziennego
głównie dzięki mass-mediom. Odtąd nieustannie słyszymy
o potrzebie nowej ewangelizacji42.
Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek”
– wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, art. cyt., s. 19-51.
42
Adhortacja Pawła VI, Evangelii nuntiandi i szereg przemówień Jana
Pawła II na temat nowej ewangelizacji przyczyniły się do nowych publikacji teologicznych. Nie brakuje ich również w języku polskim. Oto niektóre
z nich: J. Salij, Ewangelizacja: uwagi elementarne, „Znak” 10 (1992),
s. 4-16; Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, red. L. Balter,
S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1993; Nowa ewangelizacja
odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993;
A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I, Katowice 1995; K. Pawlina, Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po
1989 roku, Warszawa 1995; W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa ewan41
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Według bł. Jana Pawła II nowa ewangelizacja to głoszenie
Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość, która musi
być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami
i z zastosowaniem nowych środków wyrazu” (VS 106)43. Nie
chodzi tutaj – co z naciskiem podkreślił bł. Jan Paweł II –
o powtórną, ponowną ewangelizację, ale o taką nową ewangelizację, która zdaniem papieża „musi dać odpowiedź spójną,
trafną i przekonującą, zdolną umocnić wiarę katolicką w jej
podstawowych prawdach, w jej wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym” (VS 106)44.

gelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001, s. 15-38; J. Przybyłowski, Znaczenie
nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, Lublin 2001; W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, Kraków 1992; K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin
2002; tenże, Maryjny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła
II, Salvatoris Mater 5 (2003), s. 278-298; Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana
Pawła II, Ząbki 2010; Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na
wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011.
43
Por. V. Grolla, Lagire della Chiesa. Teologia pastorale. Padova 1999,
s. 268-273; P. Giglioni, Nuova evangelizzazione e Catechesi mistagogica,
„Euntes docete” 2(1993), s. 265-273; G. Eder, Ansätze für eine Neuevangelisierung Europa, „Theologisch-praktische Quartalschrift” 1(1990), s. 57-60;
A. L. Trujillo, Wokół nowej ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej, „Animator”
3(1992), s. 207-209; Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła
do nadziei, dz. cyt. s. 170; tenże, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy
współczesnego świata, dz. cyt., s. 76.
44
„Nie jest łatwo – stwierdza K. Jeżyna – odpowiedzieć na to pytanie,
na czym polega owa «nowość» ewangelizacji, czy jest ona znacznie inna od
pierwszej, czy ma być wykonywana «po nowemu», czy «nowa» ma być
cała ewangelizacja, czy tylko niektóre jej elementy? Odpowiedź na te pytania jest wciąż trudna, ponieważ pojęcie nowej ewangelizacji ciągle się
kształtuje, a różni autorzy odmiennie akcentują nowość poszczególnych jej
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Zwięźle ujął to Benedykt XVI w – cytowanym już – przemówieniu 30 maja 2011 roku do uczestników pierwszej plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji:
„Głoszenie Jezusa Chrystusa dzisiaj musi odbywać się z odnowionym zapałem, aby przekonać współczesnego człowieka,
często roztargnionego i obojętnego. Zadaniem nowej ewangelizacji w związku z tym będzie szukanie sposobów, by uczynić
głoszenie zbawienia bardziej skutecznym; bez niego, bowiem
nasze życie, pozostaje pełne sprzeczności i pozbawione tego,
co istotne. Również w przypadku osób, które pozostają związane ze swoimi chrześcijańskimi korzeniami, ale przeżywają
trudną relację ze światem współczesnym, ważne jest, by zrozumiały, że chrześcijaństwo nie jest czymś w rodzajem ubrania, które przyodziewa się w życiu prywatnym czy na szczególne okazje, ale czymś żywym, ogarniającym całość,
potrafiącym przyjąć od współczesności wszystko to, co w niej
dobre”45.
Nowa ewangelizacja nie jest pojęciem magicznym, ale
przede wszystkim oznacza postawę chrześcijanina – jest aktem zaufania do Chrystusa, który czyni nowymi wszystkie rzeczy. Jest też aktem odwagi i entuzjazmu, aby zmieniać oblicze
ziemi. Jest wreszcie radosnym świadectwem chrześcijan, że
Ewangelia jest zawsze aktualna. Orędzie zbawcze Jezusa
Chrystusa potrzebuje odnowionej mocy. Styl życia wierzących
potrzebuje autentycznej wiarygodności.

elementów”. Tenże, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do
odnowy Kościoła i świata, dz. cyt., s. 33.
45
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników pierwszej sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, OR, wyd. polskie, nr 7(2011), s. 40.
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Summary
John Paul in many places and in different circumstances
drew the picture of the contemporary world and the threats that
it poses for human dignity and for the family. The Holy Father
stated that the modern world and the society seem to be in agony. He spotted the agony of the world in its tendency to desanctification, being geared to secularism and dechristianization. Also Benedict XVI at various occasions and numerous
speeches showed a varied picture of the contemporary world.
Secularism leads to crisis of fait. In such context of the modern world Holy Father John Paul II and Benedict XVI placed
a need of the world’s renewal trough the work of the new
evangelization. Thus is necessary to find appropriate forms to
help the world hear ever and yet eternal word of the Lord calling to renewal; it is the new evangelization. Christ’s words:
Go into all the world and preach the gospel to the whole creation (Mk 16,15) are still urging.
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Zaangażowanie dorosłego chrześcijanina W BUDOWĘ WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
The involvement of adult Christian in founding of contemporary culture
Za pierwszorzędne zadanie pastoralne w misji ewangelizacyjnej Kościół uznał katechezę dorosłych (zob. CT 43, DOK
29), wskazując, że jej celem jest uświadomienie katechizowanemu, aby swój stan życia przeżywał jak dojrzały chrześcijanin, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań (KWCh 34). Ten cel w swoich dokumentach
Kościół uszczegóławia poprzez stworzenie jednolitej perspektywy wychowawczej1. Zakłada ona formowanie postaw ciągłego nawracania się do Pana, wyznawania swej wiary we
* ks. dr Dariusz Kurzydło (ur. 1970), adiunkt w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki w Instytucie Teologii Praktycznej UKSW w Warszawie. Ukończył także psychoterapię na SWPS w Warszawie, kończy psychologię (UKSW). Prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
1
Według M. Majewskiego perspektywa wychowawcza jest obecna
w postulacie katechezy rozwojowej, która obejmuje równocześnie cały proces rozwojowy i poszczególne jego fazy, prowadząc do ukształtowania dojrzałego chrześcijanina. Zob. M. Majewski, Katecheza permanentna, Kraków 1989, 135. Por. R. Niparko, Katecheza dorosłych, Poznań 1987, 131.
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wspólnocie chrześcijańskiej oraz świadectwa wiary w codziennym życiu poprzez budowanie kultury życia (zob. KWCh
36-38, DOK 29)2. Nabycie takich postaw oznacza w istocie
osiągnięcie dojrzałości chrześcijańskiej (zob. KWCh 39-42).
Z jednej strony dojrzała wiara pełni więc w życiu chrześcijanina rolę czynnika harmonizującego ludzką osobowość (zob.
KWCh 38, ChL 59)3, z drugiej natomiast jest owocem nawrócenia, które prowadzi do autentycznego życia na miarę Chrystusa (zob. OLB 1, CT 19). Istotna przy tym wydaje się świadomość, że katechizowany może osiągnąć ów cel w pełni
dopiero po przejściu pewnej drogi rozwojowej4.
W Dyrektorium Katechetycznym określa się pełnię rozwoju
wiary jako komunię z Jezusem Chrystusem (zob. DOK 80;
zob. też DM 14, CT 5, KKK 426). Komunia ta oznacza zjednoczenie się ze wszystkim, z czym głęboko był zjednoczony
sam Jezus Chrystus: z Bogiem, Jego Ojcem, który posłał Go
na świat, i z Duchem Świętym, który kierował Nim w Jego posłaniu; i z Kościołem, Jego Ciałem, za które się wydał,
Jan Paweł II nazywa katechezę wzrastaniem w wierze i życiem chrześcijańskim dojrzewającym ku pełni (zob. CT 72).
3
M. Majewski formułuje następujący wniosek: W dojrzałości wiary,
którą przyjmuje się jako cel katechezy, chodzi o postawę religijno-moralną,
wyrażającą się w poznawaniu dzieła zbawczego w Chrystusie, udoskonalaniu siebie pod wpływem łaski Bożej, wejściu w życie Kościoła i świadomym
współdziałaniu w jego rozwoju. Dojrzałość ta ma charakter dynamiczny,
realizuje się na poszczególnych etapach rozwoju, przy równoczesnym wzroście odpowiedzialności za zbawienie własne i innych. Zob. M. Majewski,
Antropologiczna koncepcja katechezy, Lublin 1974, 120.
4
Wiara jest dojrzała w chwili jej otrzymania, jednak człowiek zobowiązany jest ze swej strony do dorastania na miarę wielkości tego daru. Stąd
wynika potrzeba ciągłej inicjacji w wiarę. Zob. J. Szpet, Inicjacyjna funkcja
katechezy, „Horyzonty Wiary” 7 (1996), 61; J. Colomb, Obecny stan katechizacji w całokształcie Kościoła, „Concilium” 1-5 (1970), 161.
2
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i z ludźmi, Jego braćmi, których los zechciał podzielić (DOK
81). Dojrzały chrześcijanin to ten, który jest zdolny do takiego
zjednoczenia z Chrystusem, aby wyznaczało ono sposób jego
patrzenia, myślenia i działania (zob. CT 20, ChL 60). Jan Paweł II to zjednoczenie nazywa napełnieniem pełnią Bożą (zob.
CT 5). Jest ono skutkiem doprowadzenia człowieka do przebadania tajemnicy Chrystusa we wszystkich jej aspektach (zob.
DOK 56). W Dyrektorium, gdzie na katechezę patrzy się
w perspektywie ewangelizacji (nowej ewangelizacji), dojrzałą
wiarę utożsamia się na równi z pragnieniem doskonałości czy
świętości (zob. DOK 55, 56). Podaje się tu dynamiczne pojęcie wiary, która stale dojrzewa i stale potrzebuje nawrócenia,
co pozwala na dokonanie rozróżnienia: na dojrzałość podstawową oraz doskonałość (zob. DOK 56). Tę ostatnią pojmuje
się w Dyrektorium w kategoriach życia5; stąd obecność takich
sformułowań, jak droga do doskonałości, powołanie do pełni.
Nie określa się jednak dokładnie, czym jest sama doskonałość.
Ponieważ w dokumentach używa się na jej określenie wielu
pojęć, można ją po prostu utożsamiać ze świętością, miłością
(zob. KK 11, 40, 42; OIK 64), lub mądrością chrześcijańską
(zob. OIK 94, DOK 173).
Tak pojęty cel rozwojowy katechezy dorosłych wyznacza
jednocześnie optykę, w jakiej należy dokonać charakterystyki
dojrzałego chrześcijanina: człowiek dojrzały w wierze nie
osiąga nigdy stanu końcowego (absolutnego) w swoim rozwoju, a jedynie zdobywa nową jakość rozwojową, pozwalającą

Droga rozwoju wiary swoją dynamikę osiąga najpełniej, gdy ujmuje
się ją w kategoriach życia: rodzenia, wzrostu, przemiany, przynoszenia
owoców. Dzięki tym kategoriom wiara staje wartością egzystencjalną i źródłem prawdziwego życia (zob. CT 1).
5
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nieustannie wzrastać ku pełni6. Dlatego ów stan dojrzałości
należy postrzegać jako wciąż trwający wzrost osobowy, proces
osiągania nowego sposobu postrzegania swego życia, a w konsekwencji także ideału, do którego się zdąża (jest to dynamiczna koncepcja chrześcijanina dojrzałego w wierze)7. Analiza
podstawowych dokumentów zajmujących się tą kwestią
i przynoszących mniej lub bardziej dogłębną charakterystykę
dojrzałego chrześcijanina – mimo iż właściwie ograniczają się
one do wymiaru ściśle eklezjalnego – ujawnia pewne podstawowe cechy adresata katechezy dorosłych. Wśród nich należy
wymienić zdolność do życia wiarą w podwójnej perspektywie
- własnego dojrzewania na miarę Chrystusa i Jego Matki oraz
włączenia się w ożywanie tą wiarą życia społeczno-kulturalnego (zob. OIK 23, 24, CT 43, KWCh 25, DOK 24, 67), umiejętność rozumienia tego rozwoju oraz włączania się w integralny
rozwój świata (zob. OIK 29, CT 25, KWCh 21, DOK 175),
odpowiedzialność za siebie i innych uczestników tej samej
drogi życia (zob. OIK 20, KWCh 37, DOK 174) oraz zdolność
nawracania się i kontemplacji (zob. KWCh 36, DOK 53, NMI
A. Gałdowa twierdzi, że człowiek nie potrafi posiąść doskonałości
w sposób absolutny: on może się tylko przybliżać do wartości transcendentnych, ponieważ wartości te nigdy nie mogą się wyczerpać – każda z nich ma
to do siebie, że w miarę kierowania się ku niej odsuwa swój horyzont dalej
i pogłębia pragnienie. Tak więc każdy etap czy moment rozwoju odsłania
dalsze jego perspektywy. A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków 1992, 204.
7
Zdaniem R. Niparki nie ma aktualnie dojrzałej osobowości, a tylko
dojrzałość idealna, do której człowiek dąży i w jakiś sposób ją osiąga. Zob.
R. Niparko, Katecheza dorosłych..., 131. J. Stala natomiast zauważa, że żyjąc pośród różnych propozycji, człowiek dojrzały potrafi wypracować swój
ideał, potrafi wybrać model życia religijno-duchowego. J. Stala, Wychowanie chrześcijanina dialogiem wiary i miłości, w: Dzisiejszy katecheta. Stan
aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, 167.
6
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32). Posiadanie tych cech świadczy o zdobyciu mądrości, która jest celem rozwoju wiary (zob. OIK 15; KWCh 24, 30;
DOK 188). K. Misiaszek uważa, że wiara czy katecheza dorosłych o tyle będzie posiadać swoje znaczenie, o ile będzie postrzegana w ścisłej funkcji rozwoju całej osoby. Tylko bowiem
dojrzała osoba, nie tylko osoba odznaczająca się dojrzałą wiarą, może w pełni, twórczo i odpowiedzialnie podejmować zadania przemiany i doskonalenia dzisiejszego świata i Kościoła8. także w świetle teorii psychologicznych człowiek dorosły
zdolny jest do stawania się na każdym etapie życia człowiekiem dojrzałym, czyli zdolny jest do samodzielnego myślenia
i odpowiedzialności.
Podstawowym zadaniem katechezy dorosłych jest towarzyszyć człowiekowi w osiąganiu dojrzałej wiary, dzięki której
może się on stawać zdolny do życia na miarę Chrystusa. Miejsce, w którym dorasta on do tej pełni życia – w wymiarze poszczególnych etapów rozwojowych, lecz także w procesie
zdobywania pełni eschatologicznej – jest wspólnota chrześcijańska. Zadanie katechezy dorosłych rozciąga się zatem na
tworzenie takich wspólnot, które potrafiłyby sprostać dojrzałej
formacji osobowej chrześcijan. Osoba ludzka jednak nie może
rozwijać się wszechstronnie ani w wymiarze indywidualnym,
ani społecznym inaczej, jak tylko poprzez kulturę9. Umiejętność sprostania temu szerokiemu zadaniu wiąże się ściśle
w dokumentach Kościoła z zasadą wierności człowiekowi
(antropologiczne ukierunkowanie katechezy), której wszelako
nie można oddzielić od zasady wierności Bogu. Kwestia ta
K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła,
Warszawa 2002, 42.
9
Zob. Jan Paweł II, Kultura i perspektywy przyszłości świata. Przemówienie do biskupów litewskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum” 17 września 1999 r., „L’Osservatore Romano” 5 (1982), 14.
8
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oznacza, po pierwsze, że rozwój osobowy człowieka jest jednocześnie rozwojem kultury, której on podlega i którą tworzy,
a po drugie, że środowisko wzrostu wiary jest zarazem środowiskiem, poprzez które wyraża się dana kultura10. Podstawowy cel katechezy dorosłych, jakim jest formowanie chrześcijanina dojrzałego w wierze w dojrzałych wspólnotach
eklezjalnych, polega więc ostatecznie na inkulturacji wiary
w życie człowieka dorosłego i wszelkich relacji, którym podlega on jako twórca i odbiorca kultury.
Podejmując zagadnienie inkulturacji wiary, Kościół widzi
w niej przede wszystkim odpowiednie narzędzie ewangelizacji. Trzeba pamiętać, że aby katecheza dorosłych nabrała rzeczywistego znaczenia dla katechizowanych, nie wystarczy
uwzględnić mentalności współczesnego człowieka, jego potrzeb czy aspiracji, ani nawet wskazać na konieczność podjęcia trudu zrozumienia kultury, w której on dostrzega swoje
środowisko życia. Z punktu widzenia skuteczności pedagogicznej dorosłego to wszystko staje się dopiero ważne z chwilą, gdy przedstawi się mu pełną perspektywę personalistyczną,
będącą wyrazem prawdziwej świadomości jego rozwoju osobowego.
Pierwszym krokiem w kreśleniu perspektywy personalistycznej jest zapewnienie katechezie odpowiedniego
środowiska. Aby bowiem człowiek mógł czynić swoją wiarę
dojrzałą, potrzebuje odpowiedniego miejsca wzrostu
Ze względu na wieloaspektowość pojęcia kultury przyjmiemy definicję podaną w KDK 53: kulturę stanowi wszystko to, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała. O wzajemnych
zależnościach kultury i katechezy piszą np.: C.S. Bartnik, Teologia kultury,
Lublin 1999, 138-168; A.A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy,
Lublin 1997, 39-42; M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, Gniezno
1998, 79-87.
10
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– wspólnoty inicjacyjnej. Pojęcia tego nie możemy zawęzić jedynie do społeczności chrześcijan przyjmujących do siebie
nowych wyznawców i udzielających im pełnej pomocy sakramentalnej. Ze względu na niekończący się proces rozwoju
osobowego człowieka, należy brać pod uwagę także zadanie
stałego wychowania wiary, jak i wiązania tej wiary z codziennym życiem katechizowanego. Dlatego wspólnota inicjacyjna
ma być miejscem konfrontacji wiary i życia: ma pomagać dorosłemu włączyć jego konkretną codzienność w wartości
zbawcze. W tym sensie ma nieustannie wtajemniczać go w odpowiedź dojrzałej wiary (która nieodłącznie wiąże się z nawróceniem) na każdym etapie rozwoju osobowego, a szczególnie w sytuacji przejścia czy kryzysu. Wspólnota inicjacyjna
ma więc być środowiskiem, które umożliwia zdobycie doświadczenia wiary (przeżycia wiary, wzrastania w jej dojrzałości, interpretacji codzienności w jej świetle). W dokumentach
Kościoła rzadko mamy do czynienia z wyraźną świadomością
potrzeby istnienia tak rozumianych wspólnot inicjacyjnych,
mimo to w wielu miejscach taki związek wydaje się istnieć.
Otóż uczestnicy Synodu w 1977 r. rozpatrywali kulturę pod
kątem środowiska, w którym żyje chrześcijanin. Ojcowie Synodu doszli do przekonania, że wpływ tego środowiska, jak
i pojawiające się w życiu chrześcijanina nowe trudności powinny znaleźć swoje odbicie i możliwość rozwiązania dzięki
katechezie, w której dorosły chrześcijan może i powinien
uczestniczyć, w ten sposób znajdując w tworzonej wspólnocie
wiary potrzebne mu wielorakie wsparcie (zob. OLB 1, 4, 13,
15). W Instrukcji katechetycznej ta świadomość w odniesieniu
do katechezy dorosłych jest jeszcze niewielka (zob. OIK 35,
92, 97), ale już w Evangelii nuntiandi Paweł VI daje do zrozumienia, że droga rozwoju wiary, nie odrywając człowieka od
konkretów życia, ujawnia się w wejściu do społeczności
39

Dariusz Kurzydło

wiernych, która ma być widzialnym znakiem ich przemiany
(zob. EN 23); Papież pomija jednak aspekt wspierania dorosłego w odniesieniu do owych konkretów życia, bardziej skupiając się na relacji, jaka istnieje między Kościołem powszechnym a partykularnym niż na konkretnych korzyściach, jakie
dzięki lokalnej wspólnocie mógłby zdobyć człowiek dorosły
w rozwoju wiary, zakorzeniony w swojej miejscowej tradycji
(zob. EN 63-64). Jan Paweł II, posiadając już do dyspozycji
tak istotne przesłanie Synodu 1977, w Catechesi tradendae
spogląda na wspólnotę w kontekście formacji dojrzałej wiary
i świadczenia o niej wobec świata (zob. CT 25). Gdy mówi
o tworzeniu wspólnoty zdolnej zapewnić warunki życia prawdziwie chrześcijańskiego, w jego słowach wybrzmiewa prawdziwe zatroskanie o zaangażowanie wspólnoty chrześcijańskiej w konkretne życie człowieka (zob. CT 24). Wydaje się
jednak, że wciąż brakuje tego, co można by nazwać motywowaniem dorosłego do uczestnictwa w formacji, uwzględniającej przede wszystkim rozwiązanie jakiegoś problemu czy podjęcia określonego zadania w ramach małej wspólnoty
chrześcijańskiej. Właśnie na tej podstawie, zauważa R. Chałupniak, rodzi się poważna trudność związana z określeniem
stopnia zapotrzebowania na katechezę ze strony dorosłych11.
Motywowanie czy budzenie zainteresowania katechezą jest
ważnym zadaniem katechezy dorosłych. Biorąc więc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, istnieje potrzeba katechezy szukającej swoich odbiorców, katechezy ewangelizacyjnej, albo inaczej: konieczność budowania wspólnoty inicjacyjnej. Na
Synodzie 1977 roku wielu biskupów zwróciło uwagę na fakt,
że z niezwykłą łatwością traktuje się katechizowanego tak,
Zob. R. Chałupniak, Jaka katecheza dla dorosłych?, w: K. Misiaszek
(red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie ..., 89.
11
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jakby dokonał on już dojrzałego wyboru wiary, podczas gdy
w rzeczywistości taki wybór w ogóle nie miał miejsca lub nie
miał dojrzałego charakteru (zob. OLB 4)12.
Potrzebę budowania wspólnot inicjacyjnych w dokumentach Kościoła wyraża się zwykle poprzez wskazanie na proces
katechumenalnego dojrzewania wiary (zob. OLB 8, EN 44,
ChL 61, KWCh 66, DOK 90). Dlatego w dokumentach Kościoła znajdziemy przekonanie, iż należy nie tylko umożliwiać
inicjację chrześcijańską wśród różnych grup katechizowanych
(wspólnot inicjacyjnych), lecz także zadbać, by wierzący, którzy przebyli drogę katechumenalną, mieli możliwość kontynuowania swej drogi wiary we wspólnocie chrześcijańskiej, która potrafi nadal i stale dokonywać wtajemniczenia w dojrzałą
wiarę poprzez doświadczenie życia chrześcijańskiego. W tym
sensie inkulturacja wiary oznacza tworzenie wspólnot inicjacyjnych, które będą odpowiednim miejscem dla dojrzewania
wiary dorosłych w konkretnej tradycji kulturowej. Oznacza to
również tworzenie takich wspólnot, które są na miarę człowieka dojrzałego. Ponadto w procesie inkulturacji wiary następuje
zintegrowanie nauczania z wychowaniem, jakie dokonuje się
we wspólnocie inicjacyjnej, a które dzięki tej wspólnocie nabiera konkretnego znaczenia dla człowieka dorosłego, przyjmując postać rozwiązywania problemów (doświadczeń) codziennego życia w świetle celu ostatecznego, będąc w efekcie
drogą doskonalenia całej osoby ludzkiej13.
Zob. J. Charytański, Katecheza ciągła w świetle Synodu 1997, „Ateneum Kapłańskie” 70 (1978), 101-102; J. Gevaert, Koncepcja katechezy
dorosłych, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), 170-171.
13
Zob. A.A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy..., 182-183.
Autorka uważa, że zintegrowane nauczanie z wychowaniem jest w stanie
uformować człowieka o pogłębionej osobowości, żyjącego i pracującego
w społeczeństwie, uformowanego przez daną kulturę, ale również tworzące12
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Z powyższą kwestią wiąże się następne zagadnienie: jeśli
człowiek dorosły uczestniczy w życiu dojrzałej wspólnoty,
która stale wtajemnicza go w dojrzałą wiarę, to wtajemniczenie to dokonuje się poprzez interpretację życia ludzkiego
(ludzkich doświadczeń)14. W tym zadaniu proces inkulturacji
pozwala odnajdywać w doświadczeniach życia ludzkiego
prawdziwe ziarna wiary, uzdalniając dorosłego nie tylko do
łączenia życia z wiarą (zob. ChL 59), ale także do podniesienia
tej wzajemnej zależności na wyższy stopień dojrzałości osobowej. Każda kultura zawiera zarodki Słowa, które przygotowują
i prowadzą do dojrzałości samą wiarę (osobę człowieka). Dlatego P. Arrupe zwraca uwagę, że jest to proces wewnętrzny,
osobisty; jednak wówczas chrześcijanin odbierany jest jako
autentyczny świadek tego, w co wierzy, a wartości chrześcijańskie postrzegane są jako istotne w życiu w ogóle15. W ten
sposób inkulturacja staje się penetracją wiary, aż do
najgłębszych poziomów życia ludzkiego, zmierzając do wywierania wpływu na sposób odczuwania, myślenia i działania
– zdolna prowadzić do prawdziwej przemiany wewnętrznej,
która jest celem ewangelizacji16. Inkulturacja jest zatem procesem, w którym Ewangelia, głoszona w określonej kulturze,
go nową, sobie właściwą kulturę. Jan Paweł II o tego nowego rodzaju kulturze (nowym humanizmie) powie, że nie tylko nie odciąga od Boga, ale
zbliża coraz bardziej do Niego (zob. FC 8).
14
Szczególnie w przypadku dorosłego doświadczenie umożliwia komunikację wiary. Zob. Z. Marek, Katecheza w służbie nowego człowieka,
„Horyzonty wychowania” 1 (2002), 75. W procesie inkulturacji oprócz zdobywania i gromadzenia doświadczeń wiary, człowiek uczy się także ich
werbalizacji. Zob. tamże, 81.
15
Zob. P. Arrupe, Lettre sur l’inculturation, w: Ecrits pour evangeliser,
Paris 1986, 175.
16
Tamże, 448.
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staje się źródłem przemiany tej kultury (zob. CT 53; RM 52,
54, PdV 55, WIN III, 14)17.
Twórcy dokumentów Kościoła zawsze umiejscawiają człowieka w realnych wymiarach przestrzennych i czasowych.
Z dokumentów wyłania się więc realny świat – świat, w którym żyje konkretny człowiek wraz ze swoją rzeczywistością
ekonomiczną, społeczną, polityczną (zob. OIK 5, EN 40, 80,
OLB 2, 15, CT 19, KWCh 3, 10-18, DOK 20, 22). I w takim
świecie (nie w świecie idealnym) nakazują aktualizować
Ewangelię. Jest to jednocześnie świat człowieka dorosłego,
różny jakościowo od innych pokoleń. Katecheza, jeżeli ma posiadać charakter odpowiadający człowiekowi dorosłemu, musi
brać pod uwagę jego sposób postrzegania i oceny rzeczywistości, uczenia się, a także rodzaj zaangażowania w rozwiązywanie problemów współczesnego świata i Kościoła, większy zakres odpowiedzialności za życie rodzinne, społeczne,
kulturalne18. Czyli musi wychodzić od problemów ludzi dorosłych, którzy chcą chrześcijaństwa dojrzałego, przekraczającego świat dziecięcy, infantylny19. Katecheza musi więc w sposób dojrzały rozumieć świat dorosłych, aby razem z nimi
budować świat prawdy20. Konieczna przy tym jest
Jan Paweł II zaleca zachować własną kulturę i w jej ramach przeżywać
wiarę chrześcijańską. Zob. Jan Paweł II, Misja Kościołów lokalnych w obrębie Kościoła powszechnego, 3, w: Wierzę w Kościół, Watykan 1996, 594.
18
Zob. E. Alberich, A. Binz, Adulti e catechesi. Elementi di metodologia catchetica deii’eta adulta, Torino 1993, 12,21,60.
19
K. Misiaszek, Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła..., 33.
20
Jan Paweł II twierdzi, że zbyt wielką byłoby szkodą, gdyby Kościół
wygłaszał odpowiedzi, które by się już nie spotkały z pytaniami, jakie zadaje sobie dzisiaj człowiek, świadomie wspinający się po szczeblach prawdy.
Jan Paweł II, Kościół jest solidarny z uniwersytetem w poszukiwaniu pełnej
prawdy o człowieku, 2, w: Wiara i kultura, Rzym 1986, 134. Zob. KDK 10.
17
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świadomość, że rozwiązanie jednego problemu często staje się
początkiem drogi, na której pojawią się nowe, i które będą domagać się innego rozwiązania. Zatem celem procesu inkulturacji w katechezie dorosłych jest pogłębianie wiary dorosłego
w sensie wskazywania mu dróg do osobistego udzielania odpowiedzi na skierowane do niego słowo Boże21. Oznacza to,
że formacja chrześcijańska dorosłego kształtuje się nie przez
samo nauczanie, ale poprzez różne formy kształtowania dojrzałości osobowej22. Przedmiotem katechezy jest nie tylko nauczenie życia chrześcijańskiego, ale pomoc w rozumieniu wiary w odniesieniu do świata (zob. KWCh 42, DOK 175). Z tego
powodu Dobrą Nowinę trzeba sprowadzić do kontekstu tego,
co człowiek wie, czego doświadcza, pragnie, o czym myśli,
mówi i co podaje w wątpliwość, a więc do poziomu jego codziennych doświadczeń23. W ten sposób także inkulturacja staje się dojrzałą odpowiedzią katechezy na sytuację pluralizmu
kulturowego i religijnego, a dorosły otrzymuje wsparcie ze
strony wspólnoty w rozwiązywaniu swoich problemów religijno-moralnych (zob. OLB 15; OIK 97)24.
Istotnym elementem inkulturacji jest umiejętność odczytywania znaków czasu – pomagają one lepiej rozumieć świat,
mechanizmy nim rządzące i wchodzić w dialog ze światem
(zob. ChL 58). W dokumentach Kościół zwraca uwagę, że są
one istotnymi dla ewangelizacji punktami odniesienia (zob.
A. Skowronek, Głos w sprawie tzw. katechizacji dorosłych, „Śląskie
Studia Teologiczno-Historyczne” 5 (1972), 239.
22
Zob. J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992,
70. Katecheza dorosłych jest więc spotkaniem osób wspólnie szukających
odpowiedzi na pytania dotyczące życia.
23
Zob. M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy
integralnej, Kraków 1995, 56.
24
Zob. R. Chałupniak, Jaka katecheza dla dorosłych..., 89-90.
21
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ChL 3, FC 5, DOK 32)25. Już Sobór Watykański II procesy
i zjawiska dokonujące się w każdej epoce określa mianem znaków czasu (zob. KDK 4); towarzyszą one człowiekowi przez
całe życie. Ze względu na nie katecheza powinna podjąć poszukiwanie i wypracowanie nowych rozwiązań odwiecznych
problemów ludzkich, a także nowych, skuteczniejszych sposobów działania w duchu Ewangelii, bardziej dostosowanych do
mentalności człowieka (zob. KDK 44). W instrukcji katechetycznej z 1971 r. pokazuje się, że tę umiejętność można nabyć poprzez odkrywanie najwyższych wartości dla życia ludzkiego obecnych w orędziu chrześcijańskim (zob. OIK 23).
Cały Lud Boży, zgłębiając słowo Boże i dążąc do coraz lepszego zrozumienia go i realizowania w życiu, dokonuje chrześcijańskiej interpretacji ludzkich spraw (zob. OIK 13). Paweł
VI zaleca interpretować znaki czasu w całym dziele ewangelizacji; wskazuje, że ewangelizacja odkrywa i tłumaczy znaki
czasu w konkretnym życiu ludzkim (zob. EN 75). Także dla
Jana Pawła II zachodzące zmiany w świecie mają charakter
znaków czasu (zob. CT 29, 56-59)26; Papież zauważa, że aby
Znaki czasu – według P. Góralczyka – są wydarzeniami, które najlepiej symbolizują i charakteryzują zmiany dokonujące się w naszym świecie.
Zob. P. Góralczyk, Chrześcijanin otwarty na znaki czasu, „Communio” 6
(1999), 9.
26
Podobnie odniosą się do tego problemu uczestnicy Synodu Biskupów zwołanego w dwudziestolecie zakończenia Soboru Watykańskiego II:
Skoro świat jest w ciągłym rozwoju, trzeba stale na nowo poddawać analizie znaki czasu tak, aby orędzie Ewangelii było wyraźniej słyszane, a działalność Kościoła na rzecz zbawienia świata nasilała się i realizowała w życiu. Zob. Kościół kierowany przez słowo Boże, II, D, 7. Sam Sobór
uprzytomnił, że najważniejszą cechą świata są szybkie i głębokie zmiany
(dynamiczna koncepcja świata, w której także motywacje religijne ulegają
przemianom), które sprzyjają także wewnętrznej przemianie człowieka
(kultury), o ile będzie on w stanie otworzyć się na wymiar transcendentny.
25
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zrozumieć człowieka współczesnego należy spojrzeć w twarz
temu światu, na jego problemy, wartości, niepokoje i nadzieje,
osiągnięcia i porażki (zob. ChL 3)27. W dokumencie poświęconym katechezie dorosłych jeszcze bardziej rozszerza się pojęcie znaków czasu: zwraca się tu uwagę na otwartość w przyjęciu całego bogactwa ludzkich doświadczeń i dorobku nauki,
widząc w tym istotę katechezy prowadzącej do naśladowania
Chrystusa obecnego w konkretnych sytuacjach życia (zob.
KWCh 13). Natomiast autorzy Dyrektorium, czerpiąc z nauki
Soboru, wnoszą, że w zmiennych danych aktualnej sytuacji
i w głębokich motywacjach wyzwań, jakie stają przed ewangelizacją, trzeba koniecznie odkryć znaki obecności lub zamysłów Bożych (DOK 32). Zwraca się tu baczną uwagę na umiejętność dotarcia do ponadczasowych treści Ewangelii
i umiejętność wpisania jej w ciągle zmieniającą się sytuację
kulturową współczesnego świata (zob. także RM 30, 32, 37).
Z tego względu postawą ułatwiającą rozumienie znaków czasu
jest świadczenie o prawdzie, jaką daje Ewangelia (zob. EN 41,
RM 42).
Katecheza uczy zatem swoich odbiorców patrzeć po chrześcijańsku na ludzkie sprawy, zwłaszcza znaki czasu, w ten sposób, aby mogli dzięki temu ocenić i wyjaśniać wszystko w duchu prawdziwie chrześcijańskim (OIK 26). Proces inkulturacji
dokonywany przez katechezę uzdalnia ją do ciągłej konfrontacji z licznymi i różnorodnymi, ale zawsze konkretnymi
W tę stronę winna zmierzać refleksja nad przyszłością działalności pastoralnej Kościoła. Zob. Bogacki, Kościół w świetle Soboru, Poznań 1968, 491.
27
Nawet wielkie problemy gospodarcze naszych czasów są o wiele bardziej problemami ludzkimi, dotyczącymi ustosunkowania się człowieka do
człowieka, niż trudnościami w porządku czysto ekonomicznym. S. Świeżawski, Kultura jako podłoże życia nadprzyrodzonego, „W Nurcie Zagadnień
Posoborowych” 4 (1970), 176. Zob. ChL 43, 41; LE 19, 20.
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sytuacjami (zob. DOK 212). Zadaniem katechezy dorosłych
w tym kontekście jest wychować do słusznej oceny w świetle
wiary zmian społecznych i kulturalnych dzisiejszej społeczności (OIK 97). Katecheza, interpretując znaki czasu i odkrywając w nich nowe problemy i potrzeby ludzkiego życia, a także
nową świadomość człowieka dorosłego związaną z jego poznawaniem świata, powinna stać się szkołą poszukiwania rozwiązań problemów ludzkich w świetle Objawienia Bożego. Tak
patrzą uczestnicy Synodu 1977 r.: wyznaczając katechezie zadanie odkrywania znaków czasu, uwrażliwiania na aspiracje
i dążenia współczesnego człowieka, tłumaczenia w świetle
słowa Bożego życiowych doświadczeń katechizowanych oraz
przedstawiania ich w formie problemów domagających się
rozwiązania – uznają je jednocześnie za warunek dojrzewania
w wierze (zob. OLB 1)28.
Przeważa więc opinia, że znaki czasu oraz doświadczenia
życia chrześcijańskiego człowieka (dorosłego) w sposób konieczny określają dynamizm zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Przez zwrócenie uwagi człowieka w stronę tego, co
dzieje się w jego życiu, możliwe staje się nie tylko przezwyciężenie rozdźwięku w życiu religijnym, lecz także włączenie
człowieka w rozwiązywanie zadań ludzkich w świecie na drodze miłości. Dorośli oczekują katechezy, która rzuciłaby światło na problemy, którymi żyją na co dzień. Są to najpierw problemy całej cywilizacji, dalej poszczególnych grup
i środowisk, w których dorosły żyje, wreszcie są to jego własne problemy – jako niepowtarzalnej osoby ludzkiej29. Są to
jednak zawsze problemy świeckich mężczyzn i kobiet, którzy
Zob. J. Charytański, Synod a orientacja antropologiczna w katechezie, „Collectanea Theologica” 1 (1980), 55-57.
29
Zob. A.A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy..., 153.
28
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dokonują inkulturacji w warunkach życia rodzinnego (katecheza rodzinna), pośród spraw zawodowych (katecheza środowiskowa), gdzie chrześcijanin także może świadczyć o Ewangelii (zob. ChL 15, KKK 898, 905). To prawda, że realny
świat, o którym mówi się w dokumentach, może nieść pewnego rodzaju zagrożenie wiary, toteż ochrona dotyczy przede
wszystkim tych, którzy są słabi w wierze30. Ale nie można zamykać ani Ewangelii, ani człowieka i jego specyficznej drogi
w „oblężonej twierdzy”. Dzięki zaangażowaniu świeckich
w katechezę dorosłych proces inkulturacji może nabrać szczególnego znaczenia i skuteczności (zob. DA 2). Dzięki niemu
inkulturacja przybiera także postać apostolstwa.
Pamiętając nadto, że świeccy są nośnikiem kultury (wartości ziemskich doskonalonych przez obecność Ewangelii), Kościół musi wnikać w tajemnice świata i człowieka związanego
ze światem, jego środowiskiem życia, nieustannie wsłuchiwać
się w świat, który podlega przeobrażeniom (aż dojdzie do pełni
rozwoju), by właśnie w nim odkrywać Boga i Jego plany w stosunku do ludzkości, i tak tłumaczyć zwykłe doświadczenia życia człowieka, aby mógł on w tym świecie dostrzec działanie
Boga31. Dzieje człowieka i historia zbawienia przedstawiają
Ochrona najsłabszych nie może jednak prowadzić do rezygnacji z właściwej, jak uważa C.J.P. Oliveira, koncepcji Kościoła „otwartego” na świat.
Uważa on, że integralna wizja wiary jest fundamentem nowego typu prawowierności, polegającego na dążeniu do zrozumienia sensu słowa Bożego
w pluralizmie kultur. Zob. C.J.P. Oliveira, Kościół, prawowierność a społeczeństwo pluralistyczne, „Concilium” 1-5 (1970), 72. To dążenie przybiera
zwykle postać dialogu, w którym dopuszcza się proces sekularyzacji pojętej
jako etap dojrzewania ludzkości, która odrzuciła metodę zewnętrznej adaptacji, a domaga się odpowiedzi na ich współczesny problem wiary i życia. Zob.
KDK 59; EN 55; Kościół kierowany przez słowo Boże, II, A, 1.
31
Zob. J. Charytański, Zadania katechizacji w świetle dokumentów soborowych, „Collectanea Theologica” 3 (1967), 91; M. Majewski, Tożsa30
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w tym kontekście harmonijną całość, doskonale ze sobą współistniejąc, współdziałając, dopełniając się nawzajem. Dlatego
Kościół jako sakrament zbawienia powinien odnaleźć siebie
wewnątrz dziejów człowieka, współpracować ze wszystkimi
ludźmi dobrej woli w budowaniu kultury, ukazując w świecie
odkupieńczą obecność Pana. Inkulturacja wiary polega więc na
odnajdywaniu Boga w ludzkich problemach wymagających
rozstrzygnięcia, aby Bóg w istotny dla człowieka dorosłego
sposób zabezpieczał najwyższe wartości ludzkiego życia, potwierdzając przekonanie, że istnieje fundamentalny związek
pomiędzy zbawieniem a zaangażowaniem w świecie (zob. OIK
23, 29, 52, 54). Jeszcze raz powraca tu więc prawda, że Ewangelia doskonali świat, ale pod warunkiem, gdy sama czerpie
z niego wartości, które stają się zaczynem wzrostu.
Na tej drodze katecheza dorosłych w rzeczywisty sposób
daje swemu odbiorcy możliwość dojrzewania w wierze w ramach różnych kontekstów kulturowych oraz możliwość krytycznej oceny tych wartości – nie można bowiem zapomnieć,
że orędzie zbawienia nie tylko powinno utwierdzać to, co
prawdziwie ludzkie w kulturach, lecz posiada także zadanie
profetyczne i krytyczne32. Jest ona nie tyle okazją do dojrzemość katechezy integralnej, Lublin 1995, 64-67. Kościół daje wyraz swojego szacunku wobec świata (kultury) także w zasadzie autonomii rzeczywistości ziemskich. Oznacza ona, że Kościół uznaje pewną odrębność świata
oraz autonomię działania tych wszystkich, którzy dzięki poznaniu świata
i jego przemianie mogą przyczyniać się do uczynienia go bardziej ludzkim
oraz ułatwić dzieło ewangelizacji. Zob. R. Kamiński, Kościół wobec sekularyzacji, w: Program Duszpasterski 1998/99, 116.
32
Krytyka współczesnego świata przez Kościół jest uznawana za przejaw swoistego paternalizmu Kościoła. Według K. Misiaszka w tej sytuacji
najlepszym wyjściem jest przyjąć wyraźny ewangelizacyjny wymiar, czy
też, inaczej mówiąc, dokonać opcji na rzecz ewangelizacji, rozumianej jako
ważny i świadomy wybór. To oznacza także dokonanie opcji na rzecz kate-
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wania wiary, ile skutecznym sposobem odnajdywania właściwych, odpowiadających wierze postaw i konkretnych działań.
Katecheza dorosłych po to przyjmuje kontekst kulturowy danego środowiska, aby otrzymać istotny dla dorosłego wkład w
dzieło formacji i pomoc w ocenie wartości, zarówno zawartych w danej tradycji kulturowej, jak i tych, które proponuje
kultura współczesna (DOK 212, zob. ChL 63). Ostatecznie
proces inkulturacji sprawia więc wewnętrzną przemianę kultur
w celu wywołania odpowiedzi wiary, która jest całkowicie
ewangeliczna i autentycznie kulturowa33.
W procesie inkulturacji, ze względu na bogactwo kulturowe, które reprezentuje każda ludzka osoba, istotną rolę pełni
język, w którym przekazywane jest orędzie zbawienia. Pojęcie
języka odnosi się do szerokiego procesu przedstawiania orędzia w sposób zrozumiały dla każdego człowieka, ale także
zawiera w sobie sposób włączenia kultury w rozwój człowieka, aby mógł on wyrazić siebie, rozpoznać własne powołanie
i znaleźć odpowiedź w kulturze (języku), którą rozumie najlepiej. Wiara bowiem nie istnieje bez przyjęcia formy w językach i kulturach; posługuje się słowem ludzkim i wymaga odpowiedzi człowieka34.
chezy dorosłych, a więc zwrócenie się do człowieka dorosłego i zastosowanie takich form ewangelizacyjnych, które nie tylko zaspokajałyby jego określone potrzeby, ale uwzględniały całą o nim prawdę. Innymi słowy,
chodziłoby o ewangelizację i katechezę na miarę człowieka dorosłego. Zob.
K. Misiaszek, Dorosły w procesie ewangelizacji i katechezy, w: A. Offmański (red.), Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji, Szczecin 1995, 120.
33
Zob. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna..., 36.
34
Dlatego A. Kłoczowski uważa, że język religijny to ten, którym posługuje się żyjący w określonej kulturze człowiek doświadczający Boga
(sytuacji religijnej). Zob. J. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” 12 (1995), 5.
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Autorzy dokumentów Kościoła doskonale zdają sobie sprawę, że katecheza stoi przed poważnym zadaniem włączenia się
w dialog kulturowy. Poruszają zatem wiele kwestii związanych z realizacją tego zadania. Instrukcja katechetyczna
z 1971 r., która bezpośrednio wyrasta z odnowy soborowej
(kerygmatycznej i antropologicznej), stanowi wyraz zatroskania Kościoła o to, aby przekaz orędzia zbawienia był zrozumiały przy zachowaniu swojej funkcji profetycznej (zob.
OIK 37). W dokumencie tym zwraca się uwagę na potrzebę
dotarcia do osób dojrzałych, unikając języka infantylnego
i przestarzałego (zob. OIK 8). Twórcy dokumentu o katechezie
dorosłych domagają się stosowania w formacji chrześcijańskiej takiego języka, aby nikt nie czuł się na niej obco (zob.
KWCh 17, 21). Paweł VI opowiada się za tym, by proces komunikacji wiary dokonywał się w sposób zróżnicowany, czerpiąc z doświadczeń poszczególnych kultur (zob. EN 64). Papież przestrzega zarazem, że ewangelizacja traci swoją moc,
jeżeli nie będzie dostosowana do języka, obrazów i znaków
różnych kultur (zob. EN 63). Uczestnicy Synodu w 1977 r.,
omawiając zadania katechezy na płaszczyźnie procesu komunikacji wiary, zauważają bardzo ważną rolę słowa, które o tyle
dosięga człowieka, o ile towarzyszy jego konkretnej sytuacji
życia (zob. OLB 8), podkreślają więc, że na katechezie powinno używać się języka ludzi współczesnych (zob. OLB 5)35. Jan
Paweł II uwrażliwia zarazem na potrzebę stałej odnowy tego
języka (zob. CT 17). W Dyrektorium podkreśla się z kolei, że
konieczne jest tłumaczenie orędzia wiary na określony język
kulturowy (zob. DOK 112, RM 53)36. Nieustanna konfrontacja
Jan Paweł II przypomina jednak, żeby ze względu na dostosowanie
nie rezygnować z języka odpowiedniego do przekazu podstawowych prawd
i formuł wiary (zob. CT 59).
36
Mówi się tu o języku przystosowanym do czasu i osób (zob. DOK 194).
35
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z sytuacjami, jakie przeżywa człowiek, domaga się stałego poszukiwania języka, który zdolny jest kształtować dojrzałość
chrześcijanina (zob. DOK 203, 212). Tylko w tym ostatnim
dokumencie tak wyraźnie odnosi się potrzebę odnowy języka
do rozwoju wiary dojrzałej.
Inkulturacja wiary jest dziełem języka (zob. CT 59, DOK
208). Nie chodzi jednak tylko o prosty sposób komunikacji
słownej. Rozumienie języka w dokumentach posiada swój
szeroki sens. Jest on narzędziem doświadczenia wiary, to znaczy zrozumienia i przyjęcia sensu otaczającej rzeczywistości
w najgłębszym, a więc religijnym sensie37. Dlatego pojęcie języka należy utożsamiać z miejscem, w którym spotykają się
bezpośrednio życie, jego sens i wewnętrzne uzasadniające go
racje38. Toteż w dokumentach wysuwa się najpierw postulat
powiązania orędzia zbawienia z doświadczeniem osobistym
katechizowanego (zob. DOK 210, KKK 24). Jest on gwarancją rzeczywistego dialogu Boga z konkretnym człowiekiem.
Dlatego choć istnieje wiele form języka najbardziej odpowiedni jest ten, który wyraża doświadczenie wiary39. Chodzi o język, który najbardziej potrafi przybliżyć Ewangelię człowiekowi żyjącemu w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej
(zob. EN 63). Taki język pozwala na pogłębienie
Zob. K. Misiaszek, Język w katechezie, „Seminare” (2001), 49;
E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003, 105-106.
38
Tamże, 48-49.
39
W takim języku, którym jest również językiem biblijnym, Bóg przekazał ludziom orędzie zbawienia. Biorąc to pod uwagę M. Majewski twierdzi, że katecheza potrzebuje języka zdarzeń, procesu rozwojowego, osoby
otwartej na inną osobę, doświadczenia człowieka i objawienia Bożego. (...)
Głos katechezy, jej wezwanie i apel może być słyszany przede wszystkim
z bliska, z wnętrza ludzkiego, jego potrzeb, doświadczenia. M. Majewski,
Pedagogiczno-dydaktyczne wartości..., 29.
37
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i interpretację doświadczenia życiowego w świetle transcendentnej i zbawczej prawdy, a co za tym idzie, gwarantuje
prawdziwą i harmonijną integrację wiary i życia. Wydaje się,
że jest to język zrozumiały dla wszystkich dorosłych (zarówno
dla analfabetów, jak i intelektualistów), bliski ich życiu (istotny dla ich życia), a równocześnie – co jest bardzo istotne dla
katechezy dorosłych – język nieinfantylny (zob. EN 63). Język
doświadczenia sprzyja procesowi internalizowania wiary;
przedmiotem takiego doświadczenia nie jest abstrakcyjna wiedza, ale samo życie i świat. M. Majewski twierdzi, że doświadczenie sprawia, iż język staje się bardziej komunikatywny
i przez to jest zasadniczym czynnikiem czytelności Objawienia40. T. Chromik zauważa, że gdy Bóg „rozwiązał problem”
adekwatności języka do treści, jaką miał przekazać ludziom,
postanowił stać się człowiekiem i ludzkim językiem opowiedzieć ludziom o swych planach i miłości względem nich. W ten
sposób Radosna Nowina o zbawieniu została obwieszczona
światu w języku zrozumiałym, czytelnym dla wszystkich41. Zatem – by użyć sformułowania, którym posługuje się J. Charytański – można powiedzieć, że katecheza dorosłych szuka takiej mowy religijnej, która interpretuje codzienne sytuacje,
doświadczenia dorosłego człowieka42. Dobrze wyraża to także
myśl R. Murawskiego: Katechezę mamy dopiero wtedy, kiedy
życie i historia są wyjaśniane przez słowa, kiedy słowa odsłaniają nam sens religijny faktów, zawierających apel Boga
Zob. M. Majewski, Katecheza w kręgu doświadczenia pastoralnopedagogicznego, „Communio” 1 91983), 87.
41
T. Chromik, Środki społecznego przekazu na tle duszpasterskich zadań i potrzeb Kościoła, w: F. Adamski (red.), Kościół a kultura masowa,
Kraków 1984, 83.
42
J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy..., 69.
40
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skierowany do człowieka w ramach planu zbawienia43. Katecheza jest więc włączona w proces mówienia Boga do człowieka przez całą historię i człowieka mówiącego do Boga
i drugiego człowieka poprzez swe potrzeby i pragnienia (zob.
DOK 139-146).
Katecheza dorosłych musi podjąć problemy i doświadczenia dorosłych w ich własnym języku, aby rozwiązując je razem z nimi, kształtować dojrzałą wiarę44. Oznacza to, że tylko
taka katecheza, która spotka się z życiem katechizowanych,
znajdzie wspólny język z człowiekiem45. W procesie inkulturacji katecheza dorosłych, kształtując dojrzałą wiarę, staje się
wychowaniem do takiej mowy, która potrafi interpretować
właśnie takie sytuacje i takie doświadczenia46. Doświadczenie
ludzkie, ujęte jako pośrednictwo językowe, prowadzi do dojrzałego przedstawienia obrazu Boga, przygotowuje do nowego
rozumienia problemów dorosłego i odpowiedzi, które przynosi
Pismo św. na jego osobiste pytania47. W języku własnym
R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, „Katecheta” 5
(1974), 198.
44
M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości..., 30; K. Misiaszek, Katecheza dorosłych we współczesnym Kościele..., 194-195.
45
H. Halbfas, Fundamentalkatechetik, Düsseldorf 1969, 67-82. Jego
zdaniem celem katechezy jest kształtowanie sensu życia opartego na wielorakim i zróżnicowanym spojrzeniu na świat.
46
J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy..., 69.
47
Zob. R. Echarren, Przekazywanie wiary z punktu widzenia uwarunkowań struktur społecznych w obecnej dobie, „Concilium” 1 (1970), 159-160. Autor uspakaja: dojrzewanie obrazu Boga poprzez ludzkie doświadczenia dorosłego nie oznacza, że prawda się zmienia; zmienia się
rzeczywistość, a także stanowisko, z jakiego się ją rozpatruje. Takie podejście uzasadnia więc konieczność stałej przemiany języka, który ma pomóc
nie tylko w przyjęciu Dobrej Nowiny, ale także wyrazić ją w sposób dojrzały w swoim życiu. R. Echarren uważa nawet, że sztywne trzymanie się ję43
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dorosłego orędzie zbawienia nabiera całkiem nowej perspektywy: potrafi się zaprezentować jako przyciągające, przekonujące, znaczące. Zagadnienie dojrzałego języka, który ujawnia
prawdziwą integralność życia i wiary, musi więc stać się
pierwszorzędnym celem inkulturacji wiary w katechezie dorosłych.
Język katechezy dorosłych, znajdując swoją moc w przeżytym doświadczeniu, przybiera często formę symboliczną48.
K. Misiaszek uważa, że język symboliczny jest ważny dla doświadczenia religijnego, gdyż prowadzi do odkrycia związku
łączącego człowieka z Bogiem49. Życiu człowieka dorosłego,
które zwykle koncentruje się na sprawach rodzinnych, zawodowych, i które dotyka świata wciąż bardziej stechnicyzowanego,
wskutek utraty zdolności rozumienia tego języka grozi zagubienie zdolności rozumienia rzeczywistości w szerszej perspektywie50. W dokumentach dostrzega się to zagrożenie (zob. CT
59, DOK 20). Tymczasem język symboliczny nie jest wcale
obcy człowiekowi dorosłemu. J. Charytański twierdzi bowiem,
zyka (w szerokim rozumieniu tego pojęcia), niezrozumiałego dla dzisiejszej
kultury blokuje dostęp do prawdy, co więcej zachodzi wstrzymanie historii,
zniszczenie dynamizmu człowieka religijnego i samej religijności znajdującej się w człowieku. Tamże, 160.
48
Zob. E. Alberich, Katecheza dzisiaj..., 118.
49
K. Misiaszek, Język w katechezie, „Seminare” 17 (2001), 51-52. Autor wymienia obok języka symbolicznego język metaforyczny, paraboliczny i analogiczny; język daje podstawy wyrażenia tego, co nazywamy doświadczeniem Boga i Jego działania w świecie. Innym rodzajem
komunikacji jest język narracyjny, a także sapiencjalny, poetycki, profetyczny, epistolarny oraz doktrynalny. W końcu istnieje język przeżywanego na co dzień chrześcijaństwa. Zob. tamże, 53-56. Zob. szerzej R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Język katechezy, Tarnów 2008.
50
Zob. J. Charytański, Katecheza a doświadczenie religijne, „Ateneum
Kapłańskie” 70 (1978), 397.
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że ku symbolom popychają człowieka wewnętrzne zapotrzebowania zakorzenione w podświadomości. Bez mowy mitycznej,
bez wielowymiarowych symboli nie może dokonywać się przekazywanie doświadczeń51. Dlatego problemem odpowiedniego
(dojrzałego) języka dla katechezy dorosłych nie jest eliminowanie mowy symbolicznej na rzecz języka prostego, ale zadanie wydobycia z doświadczeń, jakie posiada dorosły, ich prawdziwego bogactwa obecnego w formie symboli. Jak zaznacza
J. Charytański, symbole religijne nie opisują Boga, ale raczej
budzą doświadczenia, które mają związek z doświadczeniami
stojącymi u źródeł rodzenia się symboli. Dlatego też demitologizacja byłaby zasadniczym błędem. W mitach bowiem wyrażają się ludzkie pragnienia, postawy życiowe, świadomość własnego znaczenia52. W tym sensie także odczytywanie
Objawienia, które posłużyło się słowami ówczesnej kultury,
jest sięganiem do głębin uniwersalnego języka ludzkiego, choć
w wielu przypadkach potrzebuje ono zrozumiałego tłumaczenia na język nowy (żywy), bardziej czytelny w nowej epoce
(zob. EN 63, RM 53, DOK 112).
Wszędzie, gdzie w dokumentach dotyka się problemu przekazu orędzia wiary, istnieje głęboka świadomość, że ewangelizacja nie jest po prostu czystym aktem werbalnym, lecz świadectwem całego życia we wspólnocie, poddawaniem się
odradzającej mocy Ducha Świętego. Język nie oznacza tylko
mowy, systemu znaków, ale jest sposobem życia danej osoby
Tamże, 397. Symbole, angażując wszystkie zmysły człowieka, mogą
być punktem wyjścia doświadczeń religijnych. Zob. C. Rogowski, Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999, 180-184
52
J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy..., 69; K. Misiaszek,
Język w katechezie..., 54-55.
51
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czy środowiska. W pierwszym rzędzie chodzi o postawę dialogową, która wymaga znajomości danej kultury, samo zaś słownictwo nie wydaje się być kwestią najistotniejszą53. Także stosunek między kulturą a poznaniem nie sprowadza się jedynie
do słów i wyobrażeń (form werbalnych), ale przede wszystkim
jest kwestią wartości, sposobu patrzenia na rzeczy, kwestią
znaczeń i uzasadnień. Dlatego w dokumentach wyraża się
przekonanie, że wpierw należy sięgnąć do antropologii (antropologiczny punkt wyjścia katechezy), aby nie popaść w pusty
werbalizm (zob. EN 40, 63, KWCh 26, DOK 204)54. Uświadamia nam to, że sam proces inkulturacji nie jest w stanie doprowadzić do spotkania człowieka z Bogiem, a tylko stworzyć
przestrzeń dialogu55. Jeżeli zaś ma być poszukiwaniem odpowiedniego języka dla tego spotkania, to jedynie w wymiarze
głębokiego rozpoznania kultury, w której ów dialog jest możliwy (zob. WIN III, 26, DOK 203)56. Kultura jest językiem, formą, w jakiej przekazuje się Dobrą Nowinę, nośnikiem komunikacji między Bogiem i człowiekiem oraz pomiędzy ludźmi57.
H. Pagiewski, Personalistyczny charakter przepowiadania słowa Bożego, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, Warszawa 1971, 215-216.
54
R. Echarren, Przekazywanie wiary z punktu widzenia..., 164-165.
C. Kisiel-Dorohinicka podkreśla, że rozumienie człowieka chroni proces
przybliżania rzeczywistości nadprzyrodzonych przed czystym werbalizmem.
C. Kisiel-Dorohinicka, Dialogiczność wiary, „Horyzonty Wiary” 2 (2001), 3.
55
Zob. W. Bless, Jakie są wytyczne do układania katechizmu, „Concilium” 1-5 (1970), 187.
56
WIN: „Wiara i Inkulturacja” dokument Międzynarodowej Komisji
Teologicznej (1988). Samo zagadnienie powszechności Kościoła domaga
się otwarcie na całą ludzkość, wszystkich ludzi i wszystkie kultury, wychodzenie poza wąskie ramy kulturowe i religijne. Zob. Jan Paweł II, Wierzę
w Kościół..., 12.
57
Kultura pełni rolę pośredniczenia i współdziałania. Zob. A.A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy..., 85.
53
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Jeśli doprowadzenie człowieka do więzi czy jedności z Chrystusem stanowi zasadniczą funkcję katechezy, to całe życie
Kościoła winno być procesem komunikacji. Inkulturacja polega więc na uwzględnianiu właściwości i warunków życia ludzi,
do których się odnosi, w celu osiągnięcia jak największej komunikatywności58. Katecheza dorosłych za pośrednictwem
procesu inkulturacji stanowi zatem miejsce autentycznego dialogu kulturowego i zarazem dialogu zbawienia, a także w naturalny sposób służy spełnianiu się człowieczeństwa59. W tym
dialogu język nie stanowi już tylko umiejętności przekazywania informacji, lecz tworzy dojrzały sposób istnienia osobowego w ramach określonej kultury. Z tego też względu formacja
dojrzałej wiary domaga się wielości treści i różnorodności
form języka czy bogactwa kultur60.
W każdej kulturze istnieją właściwe jej koncepcje życia
i system stosunków społecznych, oryginalny sposób porozumiewania się. Człowiek dorosły potrafi wyrazić swój prawdziwy stosunek do Boga jedynie w kategoriach swojej własnej
kultury. Jest on twórcą nowych wartości właściwych jego odczuciom i przeżyciom osobowym oraz systemowi kulturowemu, w którym żyje. Dzięki temu głębiej rozumie i pełniej przeżywa swoją religijną naturę, religia zaś staje się aktywnym,
twórczym elementem systemu kulturowego, integruje się
w nim, dopełnia i ułatwia wypełnianie przez niego funkcji
F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej, t. 1, Warszawa 1986, 102.
Zob. C. Kisiel-Dorohinicka, Dialogiczność wiary..., 4; M. Buber,
O Ja i Ty, w: Filozofia dialogu, Kraków 1991, 42.
60
Sobór przyczyny ateizmu dostrzega również w niewłaściwym ukazywaniu doktryny chrześcijańskiej, w magicznym i zabobonnym podchodzeniu
chrześcijan do świata, w ubogim przekazywaniu eschatologii chrześcijańskiej
uwzględniającej jedynie życie wieczne. Zob. J. Charytański, Inspiracje soborowe w katechetyce, w: Myśl posoborowa w Polsce, Warszawa 1970..., 21.
58
59
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życiowych61. Należy też pamiętać, że kultura jest dla człowieka
miarą jego dojrzałości ludzkiej, w zakresie indywidualnym
i społecznym. Dlatego Ewangelia musi wyrastać z kultury,
w której jest głoszona, ponieważ tylko wtedy będzie umieć
wyjaśniać i interpretować różne sytuacje życiowe62. Autorzy
Dyrektorium uważają, że asymilacja Ewangelii jest możliwa
wówczas, gdy będzie się ją głosić od wewnątrz kultury (zob.
DOK 109). Kultura zatem nie stanowi jedynie punktu zaczepienia dla ewangelizacji, ale warunek konieczny dla skuteczności orędzia. Toteż przyjęcie prawdy wiary (w interpretacji
osobistej) jest możliwe, o ile człowiek zastosuje do siebie
samego treść tej prawdy w całokształcie systemu odniesień
kulturowych, w których się rozwija63.
Kultura, ponieważ podlega nieustannemu procesowi przeobrażeń, również związek wiary i kultury przywodzi na myśl
J. Majka, Chrześcijański pluralizm kulturowy, w: Chrześcijanin
w Kościele, Wrocław 1979, 204-205. Zob. KDK 62. W tym kontekście ważna jest uwaga A.L. Szafrańskiego, który widzi słabość i niewydolność tradycyjnej religijności opartej na samej tradycji, obyczaju i czysto zewnętrznym stosunku do Kościoła jako instytucji zbawczej. Jest on zdania, że
formalnie ukształtowana religijność nie wytrzymuje prób życia, stawiającego coraz trudniejsze wymagania i przynoszącego bolesne doświadczenia.
Zob. A.L. Szafrański, Kairologia, Lublin 1999, 396. Bardzo często w dokumentach Kościoła podkreśla się w miejscach poświęconych religijności ludowej, aby ją oczyszczać z wszelkich elementów przemijających, a zarazem otwierać na zrozumienie wewnętrznych wymiarów bogactwa
religijnego. Zob. OIK 6, EN 48, CT 54, DOK 195-196.
62
K. Misiaszek uważa, że inkulturacja jest prawem człowieka, wynikającym z Zesłania Ducha Świętego, które pozwoliło rozumieć orędzie we
własnym języku (w swojej sytuacji). Zob. K. Misiaszek, Inkulturacja w katechezie, „Horyzonty Wiary” 2 (2000), 43.
63
W Dyrektorium mówi się o katechezie wieloetnicznej i wielokulturowej (zob. DOK 207-208).
61

59

Dariusz Kurzydło

poszukiwanie wciąż nowych sposobów wyrażenia wiary, które
byłyby w stanie doprowadzić człowieka dorosłego do autentycznej odpowiedzi wiary64. W dokumentach Kościoła znajduje to swój znaczący oddźwięk szczególnie w otwarciu się katechezy na środki masowego przekazu. Autorzy instrukcji
Communio et progressio (1971 r.) zachęcają, by na wzór Chrystusa dostosować się do kultury odbiorcy słowa, korzystając
z pomocy nowoczesnej techniki; nikt więc nie może uważać,
że wiernie wypełnia nakaz Chrystusa, jeśli przechodzi obojętnie obok ułatwień, jakich dostarczają omawiane środki w niesieniu nauki ewangelicznej do jak największej liczby ludzi
(CeP 126). Trzeba żyć i mówić głosem, który dociera do świadomości i mentalności dzisiejszych odbiorców, ukształtowanych w pewnym stopniu przez media. Miejsce prasy, radia
i telewizji w edukacji permanentnej wyznacza fakt, iż są to
środki informacji, z którymi olbrzymia większość ludzi styka
się na co dzień. Mass media są częścią środowiska życia człowieka dorosłego, który w nim żyje, wzrasta i słyszy Dobrą Nowinę (zob. OIK 2). Dlatego należy zużytkować środki wyrazu
współczesnej kultury (zob. EN 45, CT 46, RM 37, DOK 160162, 209). W dokumencie soborowym Inter mirfica oraz instrukcji Communio et progressio (1971 r.) zdołano wypracować swoistą teologię środków społecznego przekazu oraz
podjąć wyzwanie, jakim było czynienie dialogu Kościoła ze
światem. Ogłoszona w 1992 r. nowa instrukcja duszpasterska
Aetatis novae uzupełniła poprzednie dokumenty, dostosowując
Odpowiedź wiary zawsze jest tylko fragmentaryczna, ponieważ –
zdaniem M. Kowalczyka – nie ma kultury, która wyczerpałaby wszystkie
możliwości ludzkiej odpowiedzi na Boże wezwanie: żadna kultura nie
może przypisywać sobie monopolu wyrażania wiary i sposobów tłumaczenia jej w życiu, jakby byłą ona jedynym i trwałym sposobem wcielania jej
w życiu. Zob. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna..., 25.
64
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myśl Kościoła do współczesnych warunków. Zauważamy tu,
że bardzo szybko rozwijająca się dziedzina mass mediów zyskuje nie tylko prawo wkraczania w życie chrześcijańskie, ale
poniekąd jego kształtowania (zob. CeP 129; AN 2, 3, 4, 11).
Środki społecznego przekazywania myśli tworzą nowy język,
ułatwiający proces porozumienia i zbliżenie się ludzi do siebie
(zob. AN 12). Kontakt interpersonalny, który jest niezbędny
w procesie ewangelizacji, daje szeroką możliwość pełnej komunikacji, nawrócenia i przyjęcia orędzia wiary.
Recepcja każdego elementu kultury (jak w przypadku
przyjmowania symboli) nie jest biernym procesem odbioru.
Sam Chrystus przyjął sposób mówienia i myślenia właściwy
kulturze, w której się znalazł (zob. CeP 11). Wartość kulturowa, aby miała znaczenie dla życia i wiary, musi funkcjonować
w człowieku. Nowy element kultury przejęty z innego systemu
kulturowego musi ulec w świadomości człowieka i w życiu
grupy pewnej modyfikacji, dostosowaniu, ażeby mógł funkcjonować w nowym systemie, zacząć w nim niejako nowe życie65.
Wartości religijne muszą być wyzwolone z zabarwień kulturowych, językowych, znaków i symboli, by uwolnić je z balastu
treści ubocznych – chodzi więc jakby o nowe odkrycie i odczytanie w kategoriach systemu kulturowego wartości religijnych66. W ten sposób kultura jest znakiem, sakramentem wiary, w którym Bóg przemawia niejako na nowo do duszy
człowieka, daje mu się poznać i udziela mu się przez miłość67.
Ale przejście to wymaga pewnych pomostów: nawiązania do
tego, co jest wspólne (wartości, znaków, potrzeb), wystrzegania się tego, co utrudnia porozumienie lub fałszuje treści
65
66
67

J. Majka, Chrześcijański pluralizm kulturowy..., 203.
Zob. tamże.
Tamże, 204.
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(dobór znaków stanowi pierwszy szczebel akomodacji), pozbycie się wszelkich elementów drugorzędnych, przypadkowych (naleciałości), ciągłe powracanie religii do źródeł (troska
o coraz pełniejsze i wierniejsze odczytanie prawdy, ustawiczne
odnawianie się systemu religijnego, reinterpretacja treści
w zmieniających się okolicznościach życia), akomodacja religii do sposobu życia, mentalności i zdolności percepcji w danej kulturze, wyrażanie ich w języku i systemie znaków i symboli dostępnych dla tych ludzi i korespondujących z ich
systemem kulturowym68. Proces komunikacji nie polega jedynie na tłumaczeniu języka, odkodowaniu i zakodowaniu, ale –
jak twierdzi R. Echarren – jest zabiegiem odkulturyzowania
i wkulturyzowania w nowe warunki socjokulturowe, ponieważ
w procesie tym chodzi nie o sam przekaz Dobrej Nowiny, ale
o głębokie poznanie, przyjęcie i asymilację wartości ewangelicznych w nowej kulturze69.
Katecheza dorosłych w wymiarze języka nie może więc poprzestać na nauczaniu; ma doprowadzić do sformułowania
wiary w kategoriach współczesnych i personalistycznych, zachowując pełny szacunek dla podstawowych treści i języka
Kościoła – chrześcijanie muszą umieć ukazać własną wiarę
swoimi słowami wobec innych. Tylko wówczas można uznać
wiarę za dojrzałą. Katecheza wychodząc od egzystencjalnych
problemów ludzkich, musi zatem umieć ustosunkować się do
całej rzeczywistości, kształtować sens życia przez ewangeliczne zaangażowanie się w życie świata i Kościoła oraz wychować do odpowiedzialności za jej przyszłość. Niezbędne jest
Zob. tamże.
Zob. R. Echarren, Przekazywanie wiary..., 164. Konieczna jest przy
tym selekcja treści, eliminowanie pewnych aspektów i zastępowanie ich
przez inne.
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takie uwspółcześnienie odnowionej po Soborze Watykańskim
II refleksji teologicznej, aby była ona nieustannie otwarta na
podstawowe kategorie współczesnej kultury, i aby mogła wyrazić trwałą wiarę Kościoła.
Summary:
Church’s task is to participate in the development of contemporary culture. Church takes on the mission in adult catechesis, and perceives a way to restore the unity between faith
and culture, between the life of an adult and religion. Adult
catechesis is the process of achieving a mature faith at every
stage of human development, which requires the inclusion in
the living ecclesial communities, communities of initiation,
capable accompanied by adult men in looking at their own lives with the faith. Mature faith is used as a factor of harmonizing human personality, and also the fruit of repentance that
leads to authentic life as Christian. Adult catechesis, supporting human interpretation of his daily life, makes inculturation
of God’s word. Church, being aware of the complex processes
in the modern world, meets the problems of an adult, looking
at new ways to express the belief that would be able to lead to
a genuine response of faith.
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w przepowiadaniu Franciszka
A Portrait of a Christian according to Francis
Wstęp
Przepowiadanie Biskupa Rzymu − jak sam siebie nazywa
Franciszek − od początku zdominowały dwa przeciwstawne
tematy: realność demona oraz problem chrześcijańskiej tożsamości. Temat demonologii Franciszka podjęty zostanie na łamach najnowszego tomu „Studiów Franciszkańskich”1. Tym
razem przeanalizujemy nauczanie papieskie w kwestii chrześcijańskiej tożsamości. Śledząc treść apostolskiego
przepowiadania Franciszka, w niedługim przecież okresie jego
* O. Ignacy Kosmana ur. 1960 r. – franciszkanin, jest wykładowcą homiletyki wWSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Święcenia
kapłańskie przyjął w roku 1987. Przez lata życia zakonnego wygłosił ponad
sto rekolekcji, a także przeprowadził w kilku parafiach misje. W 2004 r.
zainicjował Warsztaty Kultury Języka i Żywego Słowa w Niepokalanowie
dla osób zakonnych, duchownych oraz świeckich. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Opublikował cztery pozycje książkowe i ponad 30 artykułów naukowych.
1
I. Kosmana, Demonologia w pismach św. Franciszka i w kazaniach
Franciszka-papieża, „Studia Franciszkańskie” 2013 t. 23 (przyp. aut.).
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pontyfikatu, pojawia się nam spod ciemnego podkładu wyraźny zarys chrześcijańskiej twarzy: jasny obraz chrześcijanina tu
i teraz. Franciszek niczym ikonopisiec pisze ikonę współczesnego chrześcijanina. Na obraz chrześcijanina składa się wiele
barw, które ukazuje papież w swoim nauczaniu. Odnajdujemy
w nim błękity tajemnicy, mistyki i świętości; zieleń żyzności
ludzkiej duszy i brązy ubóstwa; jest też czerwień, która jednoczy piękno z męczeństwem, oraz biel boskości Przemienienia.
W tym obrazie chrześcijanina pojawia się również niebezpieczną czerń − czerń piekła, dramatycznego i tragicznego
w skutkach oddalenia od Boga2. Portret chrześcijanina nie jest
obrazem statycznym; jak na pisanej ikonie, wciąż ukazują się
nowe szczegóły na „podobraziu”, wyłania się coraz bardziej
duchowy obraz chrześcijanina − osoby wolnej i szczęśliwej.
1. Chrześcijanin ikoną dla świata
Zanim autoportret wyznawcy Chrystusa nabierze charakteru ikony wykończonej, obrazu pobłogosławionego i „podpisanego” przez Autora, należy przyjrzeć się pewnym stałym,
istotnym elementom ludzkiego obrazu, bez których nie sposób
wyobrazić sobie chrześcijanina. Tym elementom poświęca
wiele uwagi Franciszek w swoim nauczaniu pasterskim i apostolskim. Z jednej strony kreśli „linie”, które kształtują duchowy rysopis osoby wierzącej w Chrystusa, z drugiej − pokazuje
„krzywe”, które zniekształcają bądź wręcz zamazują obraz
dziecka Bożego. Osobowość człowieka, jego indywidualność
są jak deska, na której powstaje obraz człowieka wierzącego.
Por. I. Ałdaś, W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie, http://
moniquami321.blog.onet.pl/page/4/ (dostęp 1.10.2013).
2

66

Portret własny chrześcijanina w przepowiadaniu Franciszka

Owa „deska” stanowi podobrazie ikony. Zarówno w wypadku
ikony (przedmiotu sakralnego), jak i człowieka (sakralnego
podmiotu), podobrazie poddawane jest działaniu wody3. Dzięki działaniu Ducha Świętego − poprzez wodę chrzcielną − rodzi się nowy człowiek: powstaje ikona chrześcijanina. Szkic
nowego człowieka nanoszony jest na naturę ludzką, na owe
ludzkie podobrazie. Żeby szkic przybrał ostateczny kształt obrazu, trzeba wielu starań; trzeba owe kontury wypełnić mocą
ducha, mądrością i miłością, szlachetnością i nadprzyrodzonością; nanieść zdecydowane postawy wynikające z otwarcia się
na słowo Boże: aktywność i kontemplację, słuchanie i głoszenie Ewangelii. Należy zatem połączyć dynamikę, ruch − ze
statycznością, niewzruszonością.
Co dokładnie stanowi owe wypełnienie? A co należy usunąć z obrazu chrześcijanina?
1.1. Boskie „barwy i kształty”

Pozostając w metaforyce ikonastycznej, można powiedzieć,
że Franciszek kreśli dla każdego wierzącego uniwersalne szaty;
ich barwa jest taka sama dla wszystkich, ich rozmiar − dobrany
na miarę indywidualną. Nauczanie papieskie daje zwięzły opis
cech i wartości, które przynależą do istoty chrześcijańskiej tożsamości. Od początku pontyfikatu na pierwszy plan wybija się
przede wszystkim ewangeliczne przesłanie o ubóstwie i wierze.
Nie zamyka ono jednak pasterskiego serca na inne, równie
ważne elementy nauki Chrystusa: o miłości miłosiernej

Przed napisaniem ikony deska musi być odpowiednio przygotowana.
Poddaje się ją kilkugodzinnemu działaniu pary wrzącej wody. Zob. tamże.
3
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i przebaczaniu4, o rodzinnej wspólnocie Kościoła5, o chrześcijańskiej ekologii i chrześcijańskim pokoju6; o pokorze i łagodności, o posłuszeństwie i radości7, oraz o dobrych manierach,
zwykłym ludzkim wstydzie i łzach8. Wszystkie te cechy
Zob. Franciszek PP., Orędziem Jezusa jest miłosierdzie, OR 2013 nr 5,
s. 15; Tenże, Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, tamże, s. 16-17; Tenże, Miłosierdzie Boga dla świata, tamże, s. 41-43; Tenże, Jezus Chrystus
jest wcielonym Miłosierdziem, tamże, s. 48; W. Kaspar, Trzeba szerzyć
w Kościele kulturę miłosierdzia, tamże, s. 54-56; Franciszek PP., Niestrudzenie bądźcie miłosierni, OR 2013 nr 6, s. 25; Miłość Chrystusa jest dla
każdego człowieka (red.), tamże, s. 4; Jak pięknie jest uzyskać przebaczenie
(red.), tamże, s. 5.
5
Zob. Franciszek PP., Z przyjaźnią i szacunkiem, OR 2013 nr 5,
s. 21; Tenże, Musimy sobie nawzajem pomagać, tamże, s. 37; Spotkanie
w rodzinnym gronie (red.), tamże, s. 23; Jesteśmy braćmi (red.), tamże,
s. 28; Braterskie spotkanie (red.), tamże, s. 36; F r ancis zek P P., Miłość
braterska świadczy o obecności Jezusa wśród nas, OR 2013 nr 6, s. 46;
Kościół nie jest niańką (red.), tamże, s. 21-22; Aby wspólnota była otwarta
na wartości Ducha (red.), tamże, s. 32; Aby być Kościołem mówiącym „tak”
(red.), tamże, s. 37-38; F rancis zek P P., Rodzina Bożą, OR 2013 nr 7,
s. 50-51; Kiedy pasterze stają się wilkami (red.), tamże, s. 35.
6
Zob. Franciszek PP., Bądźmy „opiekunami” stworzenia, OR 2013
nr 5, s. 18-19; Tenże, Działajcie na rzecz budowania pokoju, tamże, s. 25-27; P. de Plunkett, Na rzecz ekologii ludzkiej, OR 2013 nr 6, s. 54-55;
Pokój nie ma ceny (red.), tamże, s. 7; Nikomu nie wolno zabijać w imię
Boga (red.), OR 2013 nr 7, s. 41-42.
7
Zob. Złota reguła pokory (red.), OR 2013 nr 6, s. 9; Wielkoduszność
w pokorze (red.), tamże, s. 29; Pochwała łagodności (red.), tamże; Posłuszeństwo to słuchanie, które wyzwala, tamże, s. 11-13; Radość w znoszeniu
przeciwności (red.), OR 2013 nr 7, s. 30-31; Franciszek PP., Wiarygodni
i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 41-45; Tenże, Skażeni przez kulturę
odrzucania, OR 2013 nr 8-9, s. 48-49.
8
Zob. Dobre maniery i złe przyzwyczajenia (red.), OR 2013 nr 6, s. 38-39; Błogosławiony wstyd (red.), tamże, s. 34-35; Wstyd Piotra (red.) OR
2013 nr 7, s. 37-38; Łzy są łaską (red.), OR 2013 nr 6, s. 5-6.
4
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− barwy szat − można streścić w obrazie osobowej Prawdy,
Piękna i Dobra9. Powie zatem ktoś: nihil novi sub sole. Nauczanie Franciszka nie jest nowatorskie. Papież powtarza, przypomina wszystkim to, „co było od początku”, czego świadkami
byli Apostołowie, co usłyszeli i ujrzeli własnymi oczami, na co
patrzyli i czego dotykały ich ręce − objawione życie wieczne.
Czyni to w tym samym, co oni, celu: abyśmy mieli współuczestnictwo z nimi. A mieć z nimi współuczestnictwo znaczy:
„mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem” −
„żeby nasza radość była pełna” (por. 1J 1,1-4). Jest to, jak powiada papież „radość świeżości”, radość „płynąca z pójścia za
Jezusem (…); radość, którą nam daje Duch Święty, nie radość
świata”10. Franciszek zdaje się powtarzać za Janem Ewangelistą: „Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą” − nie jest chrześcijaninem; „Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”
(por. 2, 4-5) − ten jest prawdziwym obrazem Tego, który go
stworzył i zbawił. Radość chrześcijańska jest przekonującym
dowodem na autentyczność Ewangelii11.
Chrześcijanin należy do nowego pokolenia ludu Bożego;
jest nowym stworzeniem, które postępuje zgodnie z Prawem
Bożym i wskazaniami Ewangelii. O ile przestrzeganie Dekalogu, a szerzej prawa naturalnego, w pewien sposób jednoczy
wszystkie narody, to Ewangelia wyróżnia spośród nich określoną wspólnotę. Przedstawiciele tej grupy nie pasują do obrazu współczesnego obywatela świata − światowca. Uosabiają
bowiem w sobie wszystkich tych, którzy wymienieni zostali
w Jezusowych błogosławieństwach (Mt 5,3-11).
9
10
11

Por. Franciszek PP., Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13.
Franciszek PP., Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 41
Por. tamże, s. 43.
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W obecnych czasach bałwochwalstwa − wszechogarniającego kultu pieniądza − papież przedstawia obraz chrześcijanina jako człowieka ubogiego, marginalizowanego, odrzuconego12. Już samo imię biskupa Rzymu w sposób bezpośredni
odnosi się do tej ewangelicznej wartości i niejako nakreśla linię nauczania Franciszka13. Nauczanie o ubóstwie chrześcijańskim (w szerokim znaczeniu tego słowa) bezpośrednio nawiązuje do przesłania ewangelicznego (Mt 5,3-11; Łk 5,18-20;
2Kor 8,2-15; Jk 1,5-10; 2,2-6; Ap2, 9). Wyraźnie przeciwstawia się destrukcyjnej sile pieniądza. Proponuje „wielkoduszność w pokorze”, jako styl życia chrześcijanina, człowieka
Ewangelii14. Postuluje przekucie ludzkiego postępu w autentyczny dobrobyt. Wskazuje na źródło obecnego kryzysu gospodarczego i antropologicznego, które wypływa z negowania
prymatu człowieka i adorowania starożytnego złotego cielca.
Nastąpiła fetyszyzacja pieniądza i dyktatura ekonomii, które
przyczyniły się do zeszpecenia ludzkiego oblicza15. Należy dokonać nowego otwarcia: wyjść „poza siebie”16, poza medialne
skandale − a wtedy spotkamy ubóstwo. „Nie możemy być
Por. Ubodzy obok możnych – goście Papieża (red.), OR 2013 nr 5,
s. 20; Franciszek PP., Trzeba walczyć z różnymi formami ubóstwa materialnego i duchowego, OR 2013 nr 6, s. 13; F. M . Valiante, Papież Franciszek jest kibicem lepszego świata, OR 2013 nr 6, s. 55; F rancis zek P P.,
To niewiele, które staje się bogactwem, OR 2013 nr 7, s. 25.
13
Por. Papież Franciszek, Chciałbym Kościoła ubogiego…,
dz. cyt., s. 95-96; Tenże, Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13;
Herb i motto Papieża Franciszka, tamże, s. 17.
14
Por. Wielkoduszność w pokorze (red.), OR 2013 nr 6, s. 29.
15
Franciszek PP., Pieniądz musi służyć, a nie rządzić, OR 2013
nr 6, s. 13; Sprzeciw wobec „pracy niewolniczej” (red.), tamże, s. 36-37;
Fr anciszek PP., Praca ma służyć godności osoby, tamże, s. 44-45.
16
Por. Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR
2013 nr 7, s. 19; Dwa wyjścia dla chrześcijanina (red.), OR 2013 nr 7, s. 32.
12
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chrześcijanami sztywnymi, jakby nakrochmaleni − jak to dosadnie określa Franciszek − którzy rozmawiają o kwestiach
teologicznych przy herbacie, spokojnie. Nie! Musimy stać się
chrześcijanami odważnymi i iść na poszukiwanie tych (…),
którzy są ciałem Chrystusa!”17. To zapewne najpełniej określa
ton i cel nauczania papieskiego.
Drugim ważnym tematem papieskiego nauczania − chrześcijańską „szatą” − jest wiara. To rys najważniejszy, który
określa istotę obrazu chrześcijanina. Bez wiary w Jezusa Chrystusa − ukrzyżowanego i zmartwychwstałego − ikona stanie
się co najwyżej bohomazem bądź karykaturą Bożego obrazu.
Szata wiary nie jest na sprzedaż. Nie może być przedmiotem
negocjacji18. „Kiedy zaczynamy obcinać wiarę, po trosze
sprzedawać (…) wchodzimy na drogę apostazji, niewierności
Panu”19. Należy tu dodać, że wiary nie można oddzielać od
Kościoła. Franciszek powołuje się na znamienne w tym względzie słowa Pawła VI: co to za niedorzeczny rozdział, kiedy
chce się żyć z Jezusem, bez Kościoła, iść za Jezusem bez Kościoła, kochać Jezusa bez Kościoła (por. EN 16); innymi słowy: być z Jezusem bez Jezusa, wszak Kościół jest Jego Mistycznym Ciałem, którego On jest Głową. W dobie
powszechnego relatywizmu postawa chrześcijanina − jego oblicze − musi promieniować Prawdą, Pięknem i Dobrem20. Obraz tego świata przedstawia złudne wartości: pluralizm prawd,
szpetotę w dziedzinie moralności, życia publicznego, szeroko
pojętej sztuki, oraz dobro pojmowane egoistycznie, skrojone
na własne potrzeby. W takiej sytuacji chrześcijanin musi
Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013
nr 7, s. 19.
18
Por. Wiary nie można sprzedawać (red.), OR 2013 nr 6, s. 8.
19
Tamże.
20
Por. Franciszek PP., Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13.
17
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sprostać wielu codziennym wyzwaniom − iść pod prąd21. Musi
dowieść − nie słowami, ale czynami, że jego wiara „nie jest
alienacją ani oszustwem, ale konkretną drogą piękna i prawdy,
którą wytyczył Jezus”22. Wówczas, niczym ikona, rozbłyśnie
blikami23 i złoceniami pośród duchowej szarzyzny świata. Podobnie rzecz ma się z ikoną osobową chrześcijanina.
1.2. Ludzka inwencja

Zdarza się jednak, że ikona nie błyszczy, nie niesie boskiego przesłania o królestwie i życiu wiecznym. Dzieje się tak,
gdy za pisanie swojego obrazu zabiera się artysta a nie mistyk.
Tworzenie ikony jest dziełem modlitwy, postu i medytacji.
W rzeczywistości, większość ikon nie posiada podpisów wykonawców. Ikona nie jest bowiem autorskim dziełem artysty,
lecz uświęconym przez Ducha Świętego „nowym stworzeniem”, pozostającym wszak w związku z wynikiem pracy
i doświadczenia konkretnego człowieka24. W pewnym sensie
aktywność człowieka zostaje ograniczona, zredukowana do
narzędzia − ale narzędzia wolnego − „samokreacji” w rękach
Boga. Prawdziwą bowiem władzą i mocą człowieka jest służba i posłuszeństwo swemu Stwórcy i Ojcu. Jeśli zbuntuje się,
wypowie Mu posłuszeństwo, i zacznie „własnoręcznie”
Por. Franciszek PP., Odwaga, żeby iść pod prąd, OR 2013
nr 6, s. 34.
22
Por. Wiara nie jest oszustwem (red.), OR 2013 nr 6, s. 30.
23
Bliki (na ikonie) – światła; cienkie białe kreseczki na twarzy i dłoniach postaci, które sprawiają, że ikona „błyszczy”. Te światła (bliki) szczególnie uwydatnione wokół oczu to blask świętości Boga, który odbija się na
obliczach Jego synów i córek – nowych stworzeń, pierwocin nowego życia
na ziemi. Zob. I. A łdaś , W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie,
dz. cyt.
24
Por. tamże.
21
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modelować postać swojego życia − malować własną podobiznę wedle wyimaginowanego przez siebie obrazu − jego twarz
zostanie oszpecona czarnymi barwami oswojonych, udomowionych wad i grzechów. Franciszek wymienia ich wiele:
oszczerstwa, obmowy, oczerniania, zacietrzewienia. Skorzy
do wystawiania jak najgorszych ocen bliźnim i światu, rysujemy czarną kreską własny portret, który już nie przedstawia
chrześcijanina, ale obcą Chrystusowi osobę. Każde bowiem
oszczerstwo zabija w nas człowieczeństwo; niszczy w nas obraz Boży. Papież Franciszek podkreśla, że oszczerstwo jest
czymś więcej niż grzechem; zrodzone z nienawiści − niszczy
dzieło Boga. Oszczerstwo idzie w parze z kłamstwem25. Domorosły „ikonopisiec” zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jest
smutny, łatwo wpada w zniechęceni i pesymizm26. Życie traci
sens. Chrześcijanin poddaje się marazmowi. Jego żywot na
tym„łez padole” jest przeraźliwie smutny27, a on sam pozostaje
zalękniony i rozczarowany, uskarżający się na zagrażające mu
zewsząd klęski i nieszczęścia28. W końcu zapada w duchowy
sen. Stąd aktualnym wciąż pozostaje pasterskie wezwanie
Franciszka do duchowej aktywności, do dynamizowania
własnego chrześcijaństwa i rozjaśniania własnej ikony życia.
Paradoksalnie jasność w ikonę chrześcijańskiego życia wnosi
krzyż. Parafrazując wypowiedź papieża można to ująć
Por. Oszczerstwo zabija (red.), OR 2013 nr 6, s. 20; F ranciszek PP., Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 44.
26
Por. Franciszek PP., Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu,
OR 2013 nr 5, s. 10-11; Tenże, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi, tamże,
s. 29-30; Tenże, Życie uśpionych chrześcijan jest życiem smutnym, OR
2013 nr 6, s. 42-43.
27
Por. Smutek nie jest chrześcijański (red.), OR 2013 nr 7, s. 31-32
28
Por. Franciszek PP., Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi,
OR 2013 nr 8-9, s. 37.
25
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następująco: Jezusowy krzyż jest ikoną, którą Bóg odpowiada
na całe zło świata29. Ludzkie inwencje w tym względzie są tyleż naiwne, co nieskuteczne; w istocie kreślą grubymi czarnymi liniami jasne oblicza Boga w chrześcijaninie. Zastępowanie
Boga w dziele pisania naszego własnego obrazu mija się z celem i z góry skazane jest na niepowodzenie. Należy okazać
posłuszeństwo i cierpliwość, pozwolić Duchowi Świętemu −
Boskiemu Ikonopiścowi − namalować naszą ikonę. Portret
chrześcijanina powstaje przez całe ludzkie życie, wymaga to
ze strony „portretowanego” określonej − ewangelicznej − dynamiki, stałej współpracy z Boskim Twórcą w odtwarzaniu
świętego Archetypu na ludzkim obliczu. Chrześcijanin nie
może być nieruchomym modelem ani bezwiednym statystą.
W przeciwieństwie do „starego” Adama, bierze osobisty udział
− współpracując z Duchem − w powstawaniu „świętej ikony”.
2. Dynamika życia chrześcijańskiego
Już w pierwszej homilii Franciszka po konklawe, papież
nakreślił główne zarysy chrześcijańskiej dynamiki. Na obraz
chrześcijańskiego życia składają się trzy współczynniki: wędrowanie − budowanie − wyznawanie30. Mówca oparł się na
czytaniach biblijnych, które przypisano do Mszy św. pro Ecclesia, ze szczególnym uwzględnieniem zdań: 1) „Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,5); 2)
„wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako
„Jezusowy krzyż jest słowem, którym Bóg odpowiedział na zło
świata”. Franciszek PP., Słowo krzyża odpowiedzią na zło, OR 2013
nr 5, s. 38.
30
Franciszek PP., Nasze życie jest wędrowaniem, OR 2013 nr 5, s. 8.
29
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duchowa świątynia” (1P 2,5); 3) „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego” (Mt 16,16).
Wędrowanie zakłada dynamizm. Nie jest to wędrowanie
bez celu ani nie bez przewodnika. Ludzka wędrówka przebiega w obecności Boga, w Jego świetle. To obliguje nas do nieskazitelności (por. Rdz 17, 1), wszak przestajemy z Najświętszym. Nieskazitelność stanowi zatem cenę za Bożą obietnicę.
Idąc za Bogiem Jezusem Chrystusem stajemy się zarówno budowniczymi, jak i kamieniami szczególnej budowli − świątyni
Bożej, którą w istocie jest nasze ciało: my sami (por. 1Kor 6,
19). Bo przecież, jak to ujmie Franciszek, „Jezus nie ma domu,
bo Jego domem są ludzie, my…”31. Na tym jednak nasza aktywność nie poprzestaje. Nie wystarczy iść za Jezusem. To za
mało − być domem Jezusa. Trzeba jeszcze tego Jezusa, za którym idziemy i niesiemy w sobie dawać innym wyznając wobec świata wiarę w Jego misję „otwierania wszystkim bram
Boga, uobecniania miłości Boga”32 pośród mieszkańców ziemi. I tak, Jezus wyznacza kontury ikony, szkicuje nasz obraz
na desce życie − na drzewie rajskim. Los obrazu Bożego, jego
być albo nie być, zależy od Jezusa. Jeśli nie idziemy za Nim,
wówczas stajemy w miejscu i niczym żona Lota zostajemy
unicestwieni. Jeżeli nie budujemy na Jezusie-Skale, wszystko
się rozsypuje. Jeśli natomiast nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, to wówczas wyznajemy „światowość” diabła, światowość
demona33. Jest pewien istotny warunek, by wędrować, budować i wyznawać Jezusa − jest nim obecność krzyża w naszym
życiu. „Kiedy wędrujemy bez krzyża, kiedy budujemy bez
31
32
33

s. 8.

Franciszek PP., Domem Jezusa są ludzie, OR 2013 nr 5, s. 32.
Tamże.
Por. Franciszek PP., Nasze życie jest wędrowaniem, OR 2013 nr 5,
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krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi tego świata…”34. Tymczasem, jakże często krzyż burzy nasze życie, wywraca je „do
góry nogami”? Na naszych „zdjęciach rodzinnych” krzyż stoi
obok, aby w myśl porzekadła, łatwiej można go było odciąć
z fotografii. Boża ikona nie może się obejść bez krzyża; nasz
obraz własny jest wtedy nieprawdziwy, zafałszowany.
Co zatem należy uczynić, by wstrząsy życiowe nie zatrzymały nas w drodze, nie zawróciły z niej; nie zburzyły domu
Jezusa w nas i nie pozwoliły na unicestwienie Jego orędzia,
które winno być głoszone „aż po najdalsze krańce ziemi”?35
Franciszek daje gotową odpowiedź. Jest to swoiste vademecum. Jezus − modlitwa − świadectwo36.
2.1. Jezus − podążanie za

Vademecum! Vade cum me − chodź ze Mną; za Mną idź!
Bez Jezusa utkniemy w drodze. Tymczasem wiele rzeczy
i osób w naszym życiu zdaje się „wyprzedzać” Jezusa. Franciszek odwołuje się tutaj do własnego doświadczenia. Gdy na
Placu św. Piotra rozległy się słowa Habemus papam, tłumy
odpowiedziały okrzykiem: Francesco! Francesco! Papa Francesco! „A Jezus gdzie był? − zapytuje papież, i dodaje: „Ja
bym wolał, żebyście wołali: «Jezus, Jezus jest Panem i jest
właśnie pośród nas!». Od tej chwili nie «Franciszek», ale «Jezus» !”37. Ten wyrzut papieża dotyka każdego z chrześcijan,
34
35

s. 14.

Tamże.
Por. Franciszek PP., Aż po najdalsze krańce ziemi, OR 2013 nr 7,

Por. Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR
2013 nr 7, s. 17-18.
37
Tamże, s. 17.
36
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nawet tego najpobożniejszego − zwłaszcza jego. Ileż to bowiem razy jeżdżąc po sanktuariach poświęconych różnym
świętym, spotykamy taki oto obrazek: tłumy przy trumience
z relikwiami, blask palących się świec − i tonące w mroku, samotne Tabernakulum… Zwykle jednak znacznie większe tłumy gromadzą się przy i przed idolami, których sława jest jak
trawa, która „znika tak prędko i więdnie” (por. Ps. 37,2). Nasze umysły i życie formują medialne autorytety wypowiadające slogany, opłacone przez mocodawców. Za nimi podążamy.
Nie za Jezusem. A przecież to Jezus, jako centrum Ewangelii,
stanowi o „ewangeliczności” chrześcijanina. Ewangeliczność
ta jest przestrzenią, na której dochodzi do spotkania z Jezusem
Chrystusem i podążania za Nim i z Nim38. Nasza konsternacja
i „mieszane uczucia” wobec nowych i kontrowersyjnych wypowiedzi Franciszka, zdają się jedynie potwierdzać, że zeszliśmy na złą drogę, że podążamy za złym przewodnikiem; że
Jezus nie jest dla nas najważniejszy. Nasz obraz chrześcijanina
nie jest już świętą ikoną. Nie stanowi bowiem elementu składowego Communionis sanctorum; nie jest częścią Mistycznego Ciała Chrystusa − Kościoła; nie buduje go; jest jego martwą tkanką. Posiadanie dokumentów − „zostałem ochrzczony,
otrzymałem bierzmowanie, przyjąłem pierwszą komunię”39 −
to za mało. Obraz chrześcijanina nierozerwalnie złączony jest
bowiem z Bożym podobieństwem; z upodabnianiem się do
Syna Bożego. Jeśli Syn Boży utożsamiany jest z Synem Człowieczym, to chrześcijanin − syn człowieczy − rozpoznawany
jest w świecie po rysach Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jezus
i Chrystus − te dwa imiona stanowią najpełniejszą definicję,
Por. Franciszek PP., Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność,
OR 2013 nr 7, s. 6.
39
Por. Kościół nie jest niańką (red.), OR 2013 nr 6, s. 22.
38
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opis istoty chrześcijaństwa. Chrześcijanin w istocie podejmuje
się kontynuacji misji Chrystusa. Ochrzczony i napełniony Duchem (dla wielu niestety nieznanym Duchem40, ale przecież
przyjacielem, „towarzyszem drogi”41) buduje Kościół Boży.
2.2. Modlitwa − budowanie Kościoła

To budowanie odbywa się poprzez szeroko rozumianą modlitwę. Modlitwa jest ludzkim spojrzeniem na oblicze Boga,
wejrzeniem w Jego miłość. Nie jest to bynajmniej akt jednostronny: Bóg także patrzy na nas, obserwuje, wpatruje się
w nasze życie. I co widzi? Czy przegląda się w swoim „nowym stworzeniu” jak w zwierciadle? Czy rozpoznaje swoje
rysy w ludzkim obliczu? Jezus patrzy na nas bezustannie, z tabernakulum i z krzyża nad łóżkiem. Nie sposób nie odczuwać
Jego wzroku. Czasami wydaje się nam, ze budowanie Kościoła − to przez modlitwę − polega na mówieniu, mówieniu, mówieniu… Franciszek przyznaje, że zdarza się mu podczas wieczornej modlitwy przysypiać, ale nigdy nie jest gadatliwy.
Zdaje się powtarzać słowa Mistrza: „Modląc się, nie bądźcie
gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6,7). „Nie! Pozwól, żeby
Pan na ciebie patrzył. Kiedy On na nas patrzy − przekonuje
Franciszek − daje nam siłę”42. Dzięki tej sile możemy budować Jego Kościół. Ludowa oraz indywidualna pobożność, „jeśli żyje się nią w głębokiej jedności ze swoimi pasterzami”,
stanowi praktyczny wymiar chrześcijańskiej eklezjalności,
Por. Ten nieznany Duch Święty (red.), OR 2013 nr 7, s. 33-34.
Por. Duch Święty jako przyjaciel (red.), tamże, s. 30.
42
Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013
nr 7, s. 17.
40
41
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„czynnej obecności we wspólnocie”43. Dzięki temu chrześcijanin staje się żywą komórką mistycznego organizmu, żywym
kamieniem Bożej budowli. Wielu dziś dyskredytuje „pobożność ludową” sprowadzając do niezrozumiałych, „przedawnionych” ceremonii i form modlitewnych. Tymczasem, pobożność ludowa jest „uprawnionym sposobem życia wiarą,
sposobem odczuwania swojej przynależności do Kościoła”44.
I dodajmy − budowania Kościoła. Bez modlitwy umiera nie
tylko chrześcijanin − umiera Kościół. W pewnej mierze staje
się niczym „grób pobielany”, z piękną fasadą, ale martwym
wnętrzem (por. Mt 23,27). To wnętrze Kościoła, a i każdego
chrześcijanina, stara się Franciszek ożywić odrzucając − ku
zgorszeniu wielu − zmurszałe dekoracje, spełniające jedynie
funkcje reprezentatywne.
Budowanie Kościoła należy zacząć od rewitalizacji własnego życia, własnej ikony. Pierwszym i dostępnym dla każdego
środkiem naprawy własnego obrazu chrześcijanina oraz skutecznego budowania wspólnoty ludu Bożego jest modlitwa.
Jej mocą jest Jezus, który „trzyma nas za rękę”45: prowadzi na
budowę, której jest Skałą, Panem i Mistrzem. Dopiero po
umocnieniu własnej „warowni” następuje „ekspansja” na
Franciszek PP., Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR
2013 nr 7, s. 6.
44
„La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de
sentirse parte de la Iglesia”. V Confe-rencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, 2a edicion, 13-31 mayo de 2007 Aparecida, San Pablo 2007, s. 151 (nr 264);
http://www.celam.org/celam.info/download/
Documento_Conclusivo_
Aparecida.pdf (dostęp 3.10.2013); por. F rancis zek P P., Ewangeliczność,
eklezjal-ność, misyjność, OR 2013 nr 7, s. 6-7.
45
Por. Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR
2013 nr 7, s. 18.
43
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„peryferie egzystencjalne” − bez trzosa i torby, bez sandałów
(por. Łk 10,4). Najważniejszym wszak i charakterystycznym
dla ewangelizacji jest wymiar kontemplacyjny, którego nie jest
w stanie zastąpić żaden aktywizm46.
2.3. Świadectwo − wyznawanie i głoszenie Ewangelii

Podążanie za Panem, budowanie Kościoła − nasza ewangeliczność i eklezjalność − to jeszcze nie jest pełna, skończona
ludzka ikona. Potrzebne jest wykończenie, podpis i błogosławieństwo47. Zadowolenie ze złoceń i blików, triumfalizm płynący z poczucia przynależności do ogromnego organizmu Kościoła, gdybyśmy na nich poprzestali, zniekształcają
prawdziwy obraz wspólnoty wierzących w Chrystusa oraz
własne wyobrażenie chrześcijanina. Potrzeba jeszcze wyznania, świadectwa. Misyjności. Chrześcijanin z natury jest misjonarzem, ale nie tym, o którym mówi Chrystus; który, „obchodzi morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę.
A gdy się nim stanie, czyni go dwakroć bardziej winnym piekła niż on sam” (por. Mt 23,15). Misja chrześcijanina to „podtrzymywanie żywej więzi między wiarą i kulturami ludów
(…) poprzez pobożność ludową”48. Franciszek podaje konkretny przykład takiej misyjności: jest nim między innymi niesienie „w procesji z wielką czcią i miłością Pana na krzyżu”49.
Nie jest to zwykły akt zewnętrzny − przekonuje − gdyż
„ukazujecie centralne miejsce tajemnicy paschalnej Pana,
Por. Franciszek PP., Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach,
OR 2013 nr 89, s. 46.
47
Por. I. Ałdaś, W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie, dz. cyt.
48
Franciszek PP., Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR
2013 nr 7, s. 7.
49
Tamże.
46
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który nas odkupił (…) i pokazujecie przede wszystkim wam
samym, a także wspólnocie, że trzeba iść za Chrystusem konkretną drogą życia, aby On nas przemienił”50. Nie można być
chrześcijaninem „na pewien czas”, w określonej sytuacji
i okolicznościach czy przy dokonywaniu pewnych wyborów.
Chrześcijaninem należy być 24 godziny na dobę. Całkowicie.
I wszędzie51. Nie dla siebie. Dla ludzi, narodów; całego świata.
Kościół jest domem wszystkich ludzi. „To nie mała kaplica,
do której może wejść tylko grupa wybranych osób. Nie możemy redukować łona Kościoła powszechnego do opiekuńczego
gniazda naszych przeciętności”52. Ten dom ma być domem
otwartym i przyjaznym dla każdego człowieka. Wiara nie
może stanowić bariery, lecz ma się wyrażać „w formach angażujących zmysły, uczucia, symbole różnych kultur − kontynuuje papież. Czyniąc to, pomagacie w jej przekazywaniu ludziom”53. Ewangelizowanie takie może i powinno być również
dziełem dzieci, które wraz z rodzicami uczestniczą w formach
pobożności ludowej (np. pielgrzymki): „Kiedy pielgrzymujecie do sanktuariów, kiedy zabieracie ze sobą rodzinę, wasz
dzieci, prowadzicie właśnie działalność ewangelizacyjną”54.
Praktyki
religijne
wchodzą
bowiem
w
zakres
Tamże.
Por. Franciszek PP., Nie można być chrześcijanami na pewien
czas, OR 2013 nr 7, s. 47.
52
Cyt. za: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-franciszek-znow-zaskakuje-popelnialem-bledy/cvxlp (dostęp 5.10.2013).
53
Franciszek PP., Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR
2013 nr 7, s. 7.
54
Tamże. „El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en
otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos
o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador”. Por. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, dz. cyt., s. 151 (nr 264).
50
51
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chrześcijańskiego świadectwa; „przekazywanie wiary może
się odbywać tylko poprzez świadectwo (…). Nie poprzez nasze idee, ale przez życie nasze na co dzień Ewangelią (…). Nie
trzeba mówić dużo, ale mówić całym życiem: (…) konsekwentnym życiem!”55. Na czym ta konsekwencja polega?
„Konsekwentnym życiem − odpowiada Franciszek − jest życie
chrześcijaństwem, jako spotkaniem z Jezusem, który mnie
prowadzi do innych, a nie jako faktem społecznym”56. W przestrzeni świata chrześcijanie nie mogą stanowić grupy zamkniętej w sobie, grupy ludzi żyjących „w obłokach”, oderwanych
od świata, na jego uboczu57. Chrześcijanin nie może pozostawać obojętny wobec bezdomności i głodu, wobec śmierci na
ulicy, chociaż − przyznajmy − takie rzeczy wyznaczają normalność na tym świecie; chrześcijanin w takich sytuacjach ma
być „nienormalny” − ma być człowiekiem, którego przejmują
tego typu wydarzenia. Spadek notowań na giełdzie czy zepsuty komputer nie mogą przesłaniać rzeczywistych tragedii −
własnych i drugiego człowieka, tragedii świata, który wykorzystujemy i manipulujemy dla własnych przyziemnych
korzyści58. Nasze podejście do siebie i do drugiego człowieka,
a szerzej − do całego świata, wszystkich ludzi, stanowi istotne,
nie słowne lecz poprzez ewangeliczne życie, świadectwo
chrześcijańskie; stanowi doskonałą ikonę Bożego oblicza na
ziemi.
Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013
nr 7, s. 18.
56
Tamże. Por. Tenże, Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9,
s. 41-45.
57
Por. Franciszek PP., Bóg żywy i miłosierny, OR 2013 nr 8-9, s. 34.
58
Por. Franciszek PP., Skażeni przez kulturę odrzucania, OR 2013
nr 8-9, s. 48.
55
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Zakończenie
Portret własny chrześcijanina przedstawia człowieka w drodze (homo viator), podążającego za Jezusem, dającego się
przemieniać w ucznia i głosiciela Ewangelii. Obcy jest mu
bezruch. Jest dynamiczny i aktywny. Otwarty na „Boże niespodzianki”59. Ściśle „współpracuje” z Duchem Świętym60.
Przypomina żaglówkę, dla której „Duch Święty jest wiatrem,
który dmie w żagiel, aby łódka mogła płynąć”61. Z tej łódki
głosi Dobrą Nowinę braciom62.
Chrześcijanin jest boskim wzorem osoby ludzkiej, pełni
człowieczeństwa: Bożą ikoną. Patrząc na jego konterfekt winny być wyraźnie widoczne inicjały: IHS − chrystogram, boski
podpis. Stanowią one jednocześnie − jak na ikonie − Boże podobieństwo i Boże błogosławieństwo.
Sumary:
The papal teaching on the question of Christian identity is
painted with life’s human colors. To be found are the mystical
blue as well as the green characterizing the fertile soil of the
soul, plus the brown of poverty and the red of martyrdom
Por. Franciszek PP., Czy jesteśmy otwarci na „Boże niespodzianki”?, OR 2013 nr 7, s. 20-22.
60
Por. Franciszek PP., Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR
2013 nr 7, s. 18.
61
Franciszek PP., Czy jesteśmy otwarci na „Boże niespodzianki”?,
OR 2013 nr 7, s. 22.
62
Por. Papież zachęca do czynnego głoszenia Ewangelii, http://ekai.pl/
papiez/x69652/papiez-zacheca-do-czynnego-gloszenia-ewangelii/ (dostęp
6.10.2013).
59
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together with the white of divine transformation. Dangerous
black also appears – the black of hell: dramatic and tragic
when separated from God. Not in the least, bright and pure
shades are most prominent in the Pope’s vision of Christianity
today, decidedly dynamic, a transfiguration of homo sapiens
into homo viator; the change of the old human into a new being – into an icon of God, a Christogram.
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Dogmatycznej o Kościele w paragrafach: 12,31,341.
* 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.
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Powołanie Boże ogarnia każdego człowieka osobno
i wszystkich razem. O szczególnym powołaniu do kapłaństwa
i do życia zakonnego czytamy w Ad gentes divinitus (par.
23 nn), Lumen gentium 39, 43; Perfectae caritatis 5. Każdy
człowiek jest wezwany do doskonałej świętości2, i miłości3, do
pełni chrześcijańskiego życia4. Wszyscy ludzie są wezwani do
zbawienia, nie tylko wierzący5. Każdy powołany jest do doskonałości w Chrystusie6. Każdy powołany jest osobiście na
właściwej mu drodze. Chrześcijańskie powołanie uzyskuje
konkretny wyraz w życiu chrześcijanina w zależności od środowiska, w którym przebywa, od charyzmatów, jakich Duch
Święty udziela w związku z powierzeniem mu specjalnych,
jemu tylko właściwych zadań we wspólnocie wierzących. Wezwanie Boże jest włączone w nasze konkretne życie, obejmuje
wszystkie prawa przyrodzone i nadprzyrodzone. Skierowane
do każdego człowieka indywidualnie, obejmuje jego wszelkie:
zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania i zobowiązania.
Obejmując to wszystko kieruje się ono do poddania całej osoby Chrystusowi. W szerokim rozumieniu powołanie dotyczy
Kościoła jako Ciała Chrystusa. Powołanie Nowego Ludu Bożego w Nowym Przymierzu zawartym przez Krew Chrystusa,
to tworzenie przez Niego i w Nim wspólnoty, której On jest
głową. Obrazy przedstawiające jedność wspólnoty z Chrystusem to obraz owczarni, której jest Pasterzem i Bramą, obraz
winnego krzewu, obraz budowli, której jest kamieniem
Por. Powołanie chrześcijańskie, Zarys teologii moralnej t. 1. (red.
B. Inlender), Opole 1978, s. 80
2
Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” 11 (dalej KK)
3
KK 39
4
KK 40
5
KK 13
6
KK 31,34
1
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węgielnym, obraz ludzkiego ciała. „Podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedyńczo z wykluczeniem wszelkiej
wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który
by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”7. Indywidualistyczny pogląd na powołanie człowieka jest fałszywy. Jedynie w Kościele rozumianym jako Lud Boży można znaleźć
pełnię powołania w Chrystusie. Najwyższym powołaniem jest
świętość – uczestnictwo w świętości samego Boga (dar i powołanie)8. Wzorem i drogą jest Jezus, który jest „pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29) Duch Chrystusa pragnie
objawiać się we wszelkich przejawach naszego życia. Powołanie rodziny jest istotną formą powołania chrześcijańskiego,
ponieważ rodziny zostają włączone w powszechne posłannictwo Kościoła. Dzieje się to na zasadzie afirmacji własnego
miejsca (daru) i własnej roli w rodzinie, niezastępowalnej
przez działanie innych grup9. Misja rodziny jest własna i specyficzna, jest konieczna, aby Kościół mógł się urzeczywistniać
w całej swej doskonałości. Rodzina więc powinna być przede
wszystkim w pełni sobą – rodziną w całej swej prawdzie.
Adhortacja Familiaris consortio wyraża to słowami: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!”10. Na tej podstawie najpierw
małżonkowie są: „powołani do ciągłego wzrostu w tej komunii przez codzienną jedność małżeńskiej obietnicy, obopólnego całkowitego daru”11. Otrzymali oni przykazanie, aby zmierzać ku coraz pełniejszemu communio, „na poziomie związku
ciał, charakterów, serc, umysłów, dążeń, dusz”12. Małżeństwo
KK 9
Por. KK 39
9
Por. KK 31,34-35
10
Familiaris consortio 17 (dalej FC)
11
FC19
12
FC 19
7
8
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jest zespolone z Kościołem w swojej naturze i funkcji historycznej, chociaż wzrost liczebny Kościoła dokonuje się dzięki
darom Ducha Świętego, bez fizycznej płodności małżeństwa
utraciłby on podstawę swojej egzystencji. Przez wyniesienie
małżeństwa do godności sakramentu relacja mężczyzny do kobiety została odnowiona przez łaskę, dzięki czemu może wypełniać funkcję dotyczącą przeznaczenia ludzkości. Gdyby nie
było sakramentu małżeństwa, Kościół nie mógłby przenikać
swoją łaską historii zbawienia człowieka. Rodzina ukazuje
istotę Kościoła w historycznym nurcie, a bez niej nie możemy
mówić o wewnętrznej więzi pokoleń tworzących historię. Powołana jest do budowania Kościoła w dziejach, bez niej nie
byłoby w dziejach ludzkości Królestwa Bożego13.
Obdarowywanie pełnią życia w Chrystusie
Szczególne zadanie rodziny w Kościele wiąże się z misją
rodzicielską spełnianą na podstawie sakramentu małżeństwa.
Samo pojęcie „rodzicielstwa” należałoby tłumaczyć jako rodzenie dla Boga, ku zjednoczeniu z Nim. Bóg stworzył nas
tylko po to byśmy mogli w pełni w Nim się radować. Każda
płodność jest z Ducha Świętego „mocą sakramentu”14. Chrześcijańskie życie małżeńskie odzwierciedla w sobie płodność
Kościoła. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w par. 41
mówi o tym, że małżonkowie i rodzice chrześcijańscy „stają
się świadkami oraz współpracownikami płodności Matki Kościoła, na znak i uczestnictwo w owej miłości jaką Chrystus
umiłował Oblubienicę swoją i wydał za nią siebie samego”.
13
14

Por. FC 49
Konstytucja duszpasterska o Kościele 48 (KDK)

88

Komunia rodziny jako powołanie...

„Tak więc rodzina chrześcijańska będąc owocem i znakiem
nadprzyrodzonej płodności Kościoła staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła”15. Płodność
małżonków wyraża się w:
1. zrodzeniu potomstwa
a) przekazaniu życia
b) włączeniu dziecka w plan zbawienia
2. wzajemnej pomocy w drodze do zjednoczenia z Bogiem –
ojcostwo i macierzyństwo duchowe.
Przez wychowanie dzieci rodzice budują Kościół. Rodzina
ochrzczonych zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament
staje się, jak Kościół, Matką. Rodzina pełni swoje zadanie
w imieniu Kościoła i dla budowania powszechnej komunii
eklezjalnej16. Służba życiu w kontekście Kościoła jest więc
wprowadzaniem nowych członków Kościoła w pełnię życia
Bożego17. Zadaniem Kościoła jest bowiem rodzić dusze dla
Boga. „Chrystus wywyższony ponad Ziemię wszystkich do
siebie pociągnął; powstawszy z martwych Ducha swego Ożywiciela zesłał na uczniów i przez Niego ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia; siedząc po prawicy Ojca działa ustawicznie w świecie,
aby prowadzić ludzi do Kościoła i przezeń mocniej ze sobą
łączyć, a karmiąc ich Ciałem i Krwią własną uczynić uczestnikami swego chwalebnego życia18”. „Istota i istnienie człowieka otrzymały swoje przeznaczenie stąd, że Bóg dał siebie na
samym początku człowiekowi jako cel, przedstawiając mu się
jako zbawienie, że wprowadził człowieka na drogę ku temu
15
16
17
18

FC 49
Por. KDK 48
Por. KDK 50,51
KK 48
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celowi”19. Od Boga pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na
ziemi. Bóg jest zarazem Ojcem i Matką, każdy kapłan jest ojcem i matką dla dusz. Wszelkie ojcostwo jest uczestnictwem
w rodzicielstwie Boga, czyli również ojcostwo kapłana, ojca,
macierzyństwo osób konsekrowanych. W pełni rozumiana
służba życiu oznacza wielokształtną posługę miłości dla przyjęcia życia, jego obrony, jego rozwoju, dla obdarowania nowych istot ludzkich pełnymi bogactwami duchowymi jakimi
dysponuje Kościół. W ten sposób rodzina buduje komunię Kościoła. Na szczególne podkreślenie zasługuje chrześcijańskie
wychowanie dzieci, to jest wychowanie w wierze, wychowanie do czystości, przygotowanie do życia, czuwanie by uchronić je przed niebezpieczeństwami ideologicznymi i moralnymi, wprowadzenie dzieci we wspólnotę kościelną, pomoc
w wyborze powołania; wielką rolę pełni także służba wobec
innych rodzin, ubogich, chorych, starszych, upośledzonych,
sierot, wdów, opuszczonych małżonków, matek niezamężnych20.
Wzajemne budowanie się członków rodziny jako Kościoła

Rodzina nie spełniłaby swego powołania, gdyby przede
wszystkim nie budowała samej siebie jako domowego kościoła21. Wszystkie istotne treści życia chrześcijańskiego muszą
dojść do głosu najpierw w samej rodzinie, w kręgu podstawowych i bezpośrednich odniesień osobowych. Tu – we wzajemnych stosunkach rodzinnych, człowiek ma doświadczyć Boga
i Jego Miłości. Wiadomo też, co dzieje się z człowiekiem jeśli
tej miłości nie doświadczy. „Człowiek nie może żyć bez
19
20
21

H.de Lubac, O naturze i łasce, Kraków 1985, s. 80
Por. FC 71
Por. FC 17
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miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością”22, by potem tę miłość nieść
dalej. Jean Vanier pisze, że zanik rodzin jako rzeczywistości
ludzkiej, zniszczenie jedności małżeńskiej, symptomy nowej
ery, powodują, że staje się ona czasem napięć i brutalności,
owocem głębokiego niepokoju. Życie we wspólnotach l`Arche
opiera się na życiu rodzinnym. „Nasze powołanie i oddziaływanie opiera się na życiu rodzinnym, w którym dzielimy się
naszymi darami, pracujemy, modlimy się i świętujemy razem,
wspólnie wzrastamy w miłości, nadziei i wolności wewnętrznej”23.
Udział rodziny w potrójnej misji Kościoła
Kapłaństwo: odbudowanie świętości komunii osób

Miłość i życie komunii rodzinnej są istotą zbawczego posłannictwa rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla świata.
Rodzina ukazuje prawdziwą naturę Kościoła, to znaczy jego
płodność, jedność, trwałość i jego wspólnotowy charakter. Rodzina jest podstawową wspólnotą liturgiczną, przygotowuje
też do pełnego uczestnictwa w liturgii. „Małżeństwo chrześcijańskie samo w sobie jest aktem liturgicznym uwielbienia
Boga w Jezusie Chrystusie i w Kościele”24. Cała liturgia Kościoła jest uwielbieniem Boga. Wynika stąd, że całe życie rodziny, wyrastające ze źródła sakramentalnego, powinno być
22
23
24

FC 18
J.Vanier, Wspólnota, Warszawa 1985, s. 153
FC 56
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przeniknięte duchem modlitwy i chwały Boga25. Teksty nauczania kościelnego od czasu Soboru Watykańskiego II podkreśliły rolę rodziny widzianą w aspekcie powszechnego kapłaństwa. Kapłaństwo jest mediacją (pośredniczeniem), a więc
służbą pojednaniu ludzkości z Bogiem. Jest więc to, idąc dalej,
służba w dziele uświęcenia Kościoła. Rodzina jest w szczególny sposób odpowiedzialna za to, aby podstawowe wartości
człowieczeństwa zostały poddane Bogu, a raczej oddane Jemu
w akcie kultycznej ofiary, w akcie miłości – i tym samym poddane uświęcającej mocy Ducha Świętego26. Dotyczy to ciała
ludzkiego, jedności mężczyzny i kobiety, tajemnicy płodności
i zrodzenia, nietykalności osoby ludzkiej. To wszystko jest terenem kapłańskiego posłannictwa rodziny, wyrażające uwielbienie Boga – Stwórcy, dziękczynienie za Odkupienie i radość
z daru Ducha Świętego, który jest najgłębszym źródłem komunii.
Proroctwo: objawienie tajemnicy zbawienia
wewnątrz komunii osób

„Jezus udziela małżonkom specjalnego apostolskiego mandatu do głoszenia zbawienia swojej rodzinie, wśród innych rodzin”27. Jest to udział w prorockiej misji Kościoła. Rodzina
spełnia to posłannictwo ponieważ ono wynika z jej istoty i z jej
własnego miejsca w Kościele. Małżonkowie, przeżywając swą
sakramentalną tajemnicę jedności stają się dla siebie nawzajem głosicielami wiary, nadziei i miłości. Sakramentalność ich
związku zobowiązuje ich do objawienia całym życiem
Por. B. Nadolski, Liturgia a życie chrześcijańskie, w: Modlitwa i praca. W nurcie zagadnień posoborowych t.XIII, Warszawa 1981, s. 417
26
Por. KK 34
27
FC 71
25
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tajemnicy zbawienia Kościołowi i światu. „Jako mały Kościół,
rodzina chrześcijańska jest powołana na podobieństwo wielkiego Kościoła do tego, aby być dla świata znakiem jedności
i w ten sposób pełnić swą rolę prorocką, świadcząc o królestwie Chrystusowym i pokoju Chrystusowym, do którego zdąża cały świat”28. Takie głoszenie Ewangelii nadaje nową treść
ich osobowej komunii i przez to samo ukazuje eklezjalne rysy
wspólnoty rodzinnej. Rodzina jest wtedy równocześnie podmiotem ewangelizującym i ewangelizowanym29. Jest o tym
mowa w Dekrecie o Apostolstwie Świeckich, Adhortacji Evangelii nuntiandi, a najszerzej na ten temat mówi Adhortacja Familiaris consortio. Jest oczywiste, że rodzina dojrzała duchowo w zakresie wewnętrznej ewangelizacji będzie działać
w tym duchu w ramach różnych kontaktów międzyrodzinnych,
w ruchach charyzmatycznych, a także na szerszym terenie życia kościelnego. Istotne jest to, że działanie profetyczne rodziny dokonuje się przez samą istotę rodzinnej komunii, a więc
przez to, czym rodzina jest, a nie oprócz tego.
Królestwo: wyzwolenie z następstw grzechu
rozwijające komunię

Posłannictwo Królewskie, zawarte w powołaniu chrześcijańskiej rodziny, zostało przypomniane przez kardynała
K.Wojtyłę w dziele U podstaw odnowy30. Chodzi tu o ewangeliczne rozumienie królowania Chrystusa, które jest także
udziałem Kościoła jako powołanie. To królowanie sprzeciwia
się wszelkiej niewoli, jaka wyrasta z korzeni grzechu
FC 48
Por. J. Krucina, Rodzina jako społeczność uświęcająca, w: Ewangelizacja, red. Krucina J., Wrocław 1980, s. 146–147
30
Por. K.Wojtyła, U podstaw odnowy, Kraków 1972, s. 185–188
28
29
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pierworodnego i w ogóle z narastającej sumy grzechów ludzkich. Pierwsza para ludzka była już wezwana do królowania –
panowania nad światem, lecz tamta forma królestwa nie została zrealizowana. W Jezusie Chrystusie Bóg przeniósł nas do
królestwa umiłowanego Syna Swojego (por. Kol 1,13), które
objawiło się w prostocie, ubóstwie i wyniszczeniu (por. Flp
2,7-8). I nadal tak się objawia, dopóki nie zostanie pokonane
wszelkie zło. Jednak uczestnictwo w królestwie Chrystusa
daje prawdziwy udział w wolności synów Bożych, przede
wszystkim w wolności od grzechu i lęku niewolniczego. Chrystus przywraca osobie ludzkiej możność odrodzenia sumienia
w świętości i prawdzie miłości, godność postępowania za Nim
drogą pokory i pełnej poświęcenia służby dla bliźnich. Jest to
nowa droga do wielkości człowieka, do odzyskania godności
osoby ludzkiej. Sumienie wolne od grzechu i lęku zdolne jest
oprzeć się różnym naciskom zniewalającym, pochodzącym od
różnych potęg, zwłaszcza szatana. Grzech, który przyszedł na
świat przez pierwszych rodziców, musi być także w szczególny sposób pokonany przez komunię małżeńską, wezwaną do
solidaryzowania się z Chrystusem aktem ofiary odkupieńczej.
To nakłada na małżonków specjalny wysiłek oczyszczania
wzajemnej relacji miłości od wszelkiego nalotu zła przez stałą
pokutę i ascezę31.

Por. J. Kłys, Małżeństwo drogą do świętości, w: Miłość, małżeństwo,
rodzina, Kraków 1978, s.139–182
31
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Zbawcza misja komunii rodziny
w aspekcie uniwersalnym i eschatologicznym
Ukazywanie i budowanie autentycznej więzi międzyludzkiej

Rodzina uczestniczy w odpowiedzialności Kościoła za
przywrócenie ludzkości właściwego jej oblicza wspólnotowego. Dzieje się to głównie przez apostolstwo miłości, prowadzące do przekształcenia więzów międzyludzkich. Małżonkowie są „misjonarzami miłości i życia”32, którzy mają
przemieniać współczesny świat, czerpiąc moc do tego zadania
z chrztu świętego i łaski sakramentu małżeństwa33. Przez tworzenie autentycznej wspólnoty osób, a w szerszym kręgu
wspólnoty kościelnej, małżonkowie nadają całemu Kościołowi charakter domowy. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji
Familiaris consortio pisze, odwołując się do Orędzia VI Synodu Biskupów do rodzin chrześcijańskich w świecie współczesnym z 12–24.10.1980 r.: „Do was należy kształtowanie ludzi
w miłości, praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich, tak, aby miłość ogarniała całą wspólnotę,
aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku
dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej
społeczności”34. Misja rodziny przygotowuje pełnię komunii
eschatologicznej w Chrystusie. Communio jako znak zbawienia jest rzeczywistością zarazem dokonaną i dążącą do osiągnięcia chwalebnego dopełnienia w ostatecznym przyjściu
Chrystusa. W Jezusie Chrystusie przybliżyła się pełnia czasu.
Jego przyjście stało się początkiem nowej ekonomii, wniosło
FC 54
Por. K.Wielowieyski, Drogi rozwoju duchowego w życiu rodzinnym,
w: Miłość, małżeństwo, rodzina, dz. cyt., s. 211
34
FC 64
32
33

95

Elżbieta Marek

jednak równocześnie końcowy etap jej urzeczywistnienia.
Eschatologia zakorzeniona w historii, obejmuje teraźniejszość
i wychodzi w przyszłość ku pełni zbawienia w Paruzji. Właściwie następstwo czasowe ma drugorzędne znaczenie, ponieważ w perspektywie eschatologicznej to, co „dziś” stanowi realne uczestniczenie w tym, co dokonało się w historycznym
dziele Chrystusa, a jednocześnie kryje w sobie to, co dopiero
nadejdzie. Więzią pomiędzy wszystkimi fazami eschatologii
jest „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”
(Hbr 13,8). Gdy nadejdzie pełnia czasów, będziemy w nierozerwalnej łączności z Chrystusem i członkami Jego Ciała – ze
zbawionymi braćmi. Stan finalny człowieka nie powstanie nagle, nie zrodzi go Bóg swym stwórczym fiat, on już jest w nas
w zalążku i podobnie jak ziarnko gorczycy z przypowieści
ewangelicznej wyrośnie, rozwinie się, dojrzeje, zaowocuje.
Rodzina jest głęboką wspólnotą życia i miłości. Małżonkowie są dzięki miłości Chrystusa wspólnotą zbawioną, będąc
zarazem powołanymi do przekazywania innym tej samej miłości Chrystusa35. Komunia rodzin chrześcijańskich jest wewnętrzną energią, która szerzy sprawiedliwość, braterstwo
i pokój między ludźmi36. Rodzina buduje cywilizację miłości
tu na ziemi przez to, czym jest, czyli przez komunijny charakter swojego istnienia, w konkrecie rzeczywistości, przez miłość małżeńską i rodzinną przeżywaną w jej nadzwyczajnym
bogactwie wartości.
Bardzo interesująca jest teoria Teilharda de Chardin dotycząca ciągłości i celów historii zbawienia37. Według niego
Por. FC 49
Por. FC 48
37
Por. Cz.S. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975,
s.167 –194
35
36
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historia jest wielkim procesem przeobrażania się wszechświata w Chrystusie. Królestwo doczesności i nadprzyrodzoności
współistnieją, potrzebują się wzajemnie, są komplementarne.
W historii ognisko doczesne przybliża się do ogniska Boskiego. Historia doczesna otrzymuje coś nowego, następuje jej sakralizacja, a to jest już wyższy rodzaj związków z jej ostatecznym celem. Świętość jest faktem i zarazem programem.
Uniwersalna Komunia, czyli możliwa konwergencja wszystkich wysiłków stworzonych ku Bogu i ich adopcja przez Rzeczywistość finalną – oto co według Teilharda powinniśmy wykazać ludziom naszej epoki. Jego hasłem jest „do nieba przez
dokończenie ziemi”. Chrześcijaństwo powinno podnosić doczesność na wyżyny świętości38.
W każdym człowieku indywidualnie i we wspólnocie ludzkości zawiera się nieskończone dążenie do doskonałości, której nigdy nie osiągamy w pełni, a także miłości, której nigdy
nie sposób adekwatnie wyrazić i całkowicie wypełnić. Realizowanie prawdziwego dobra na ziemi przybliża Paruzję.
Droga do cywilizacji miłości wiedzie przez realizację błogosławieństwa ewangelicznego: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Aby wzajemne
stosunki między ludźmi były bardziej ludzkie i braterskie, konieczne jest przeniknięcie relacji miłością miłosierną, a nie
samą tylko sprawiedliwością. Miłość miłosierna ma moc jednoczącą i dźwigającą drugiego człowieka, afirmującą jego
osobową godność. Wyraża się ona zawsze wzajemnym darem
ofiarodawcy i otrzymującego. Tak jest w przypadku lekarza,
nauczyciela i rodziców wychowujących i utrzymujących swoje dzieci. Najbardziej naturalnym miejscem, gdzie człowiek
doznaje takiej miłości i uczy się kochać aż do ukrycia się za
38

Por. tamże
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swoim darem („tutaj Chrystus ukrzyżowany jest dla nas najwyższym wzorem, natchnieniem, wezwaniem. W oparciu
o ten przejmujący wzór możemy z całą pokorą okazywać miłosierdzie drugim wiedząc, że On przyjmuje je jako okazane
sobie samemu”39) – jest rodzina. Taki sposób okazywania
i rozdawania miłości staje się potem modelem działania we
wszelkich stosunkach międzyludzkich.
Ocalenie daru życia wewnątrz komunii osób

Na tle tego, co powiedziano wyżej, szczególnym zadaniem
rodziny w świecie jest ocalenie przychodzącego życia przed
agresją ze strony lęku i nienawiści i w ogóle mentalności wrogiej życiu. Stosunek do dziecka, do życia rodzącego się jest
miarą cywilizacji, jest po prostu miarą człowieczeństwa40. Nakłada to także obowiązki na całe społeczeństwo, ale nie zwalnia z nich rodziny, która jest przez Boga posłana, aby przyjmować życie ludzkie do centrum komunii i miłości. Kardynał
Karol Wojtyła w swoim artykule Rodzicielstwo a communio
personarum pisze: „Jeśli inne formacje społeczne o wiele potężniejsze od rodziny mają ustrzec człowieka przed niebezpieczeństwem alienacji wówczas muszą opierać się na rodzinie
i ułatwić jej spełnienie funkcji prokreacyjnej, a przede wszystkim personalistycznej wspólnotowo – komunijnej, która jej
tylko może być właściwa, w której rodzina jest niezastąpiona”41. Co to znaczy ułatwić? Ułatwić to znaczy ukazać, kim
ma być (obudzić świadomość rodziny) i wtedy dopiero
Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Warszawa 1981,
s. 54–55.
40
Por. FC 34
41
K.Wojtyła, Rodzicielstwo a communio personarum, Communio 84,
1975, s. 30–31
39
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obronić tak, aby była w stanie sama się realizować. Obrona
życia domaga się także zabezpieczenia godności kobiety oraz
każdego człowieka narażonego na dyskryminację z powodu
wieku, słabości lub warunków społecznych. W tym dziele żadna instytucja nie zastąpi rodziny. Właściwe relacje z ludźmi
uczą między innymi szacunku i odpowiedniego stosunku do
kobiety, a zarazem szacunku do każdego z członków rodziny.
Odpowiedni stosunek do kobiety w rodzinie promieniuje na
stosunek do kobiety w całym społeczeństwie42. Docenienie
roli osób starszych w rodzinie daje dzieciom wzór jak odnosić
się do nich poza rodziną43. Właściwy stosunek do dzieci to
„przyjęcie, miłość, szacunek, wieloraka i jednolita służba –
materialna, uczuciowa, wychowawcza, duchowa – każdemu
dziecku, które przychodzi na świat winny stanowić zawsze
charakterystyczną i nieodzowną cechę chrześcijan, a zwłaszcza rodzin chrześcijańskich”44. Ponieważ rodzina ma pierwszeństwo w wychowaniu przed innymi instytucjami wychowującymi, posiada też pierwszeństwo w tworzeniu cywilizacji
miłości. Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym
dziele Boga i udziału w doprowadzeniu tego dzieła do końca”45. Właśnie w rodzinie człowiek może wykształcić takie
cechy jak: dobroć, stałość, czułość, usłużność, bezinteresowność, duch ofiary. W rodzinie prawem nadającym kierunek jest
uczynienie daru z siebie. Dla dzieci uczestnictwo w takiej komunii jest wzorem włączenia się w życie społeczne46. „To doświadczenie komunii i uczestnictwa, które winno cechować
42
43
44
45
46

Por. FC 22
Por. FC 27
FC 26
FC 36
Por. FC 37
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codzienne życie rodziny, stanowi jej pierwszy i podstawowy
wkład na rzecz społeczeństwa”47.
Walka o tworzenie struktur prawno-społecznych służących
budowaniu komunii (cywilizacji miłości)

Chrześcijaństwo odsłania nam prawdę, że postępowanie
człowieka, nawet w sprawie najbardziej osobistej, złe czy dobre, nie może być nigdy traktowane jako sprawa wyłącznie
osobista. Ma ono ogromne znaczenie dla prawdziwego życia
świata. Powołanie chrześcijańskie jest z natury swojej również
powołaniem do apostolstwa. Ponieważ najbardziej wewnętrzny rozwój człowieka jakby „przenika” do otaczającego świata
i ma wpływ na ducha, życie i działalność otaczających go ludzi. Rodziny powinny „podejmować odpowiedzialność za
przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze
padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie”48.
To wymaga wielorakiego oddziaływania na opinię publiczną, na moralny klimat kultury, aby przygotować społeczeństwo do przyjęcia koniecznych zmian prawno-społecznych,
wydania odpowiednich ustaw i uruchomienia sił społecznych
zdolnych rozwijać i bronić istotne wartości życia ludzkiego”49.
Rola rodziny jest w tym zakresie podwójna: pośrednia i bezpośrednia. Pierwsza polega na wychowaniu nowych ludzi zdolnych podejmować działania społeczne w duchu cywilizacji
miłości. Druga polega na podejmowaniu zorganizowanych,
zbiorowych akcji, adresowanych do moralnej świadomości
społecznej50.
47
48
49
50

FC 43
FC 44
FC 86
Por. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 136 nn.
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Do wypełnienia odpowiedniej roli we wspólnocie – communio, przygotowuje właśnie życie rodzinne. Rodzina „jest
najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego
Królestwu Bożemu”51. Droga z ziemi do nieba wiedzie zawsze
przez ludzkie serce, bo Boga „twarzą w twarz” jeszcze nie
oglądamy. Przez ludzkie serce, poprzez serce ojca, matki, dzieci. Chrześcijańska wizja miłości musi posiadać charakter integralny tzn. istnieje tylko jedno wydarzenie miłości o różnych
kierunkach, a prawdziwego dobra, ofiarnosci i szacunku uczy
Chrystus żyjący w rodzinie. Chrystus przychodząc na świat
w swoim bezpośrednim działaniu odkupił rodzinę, przyszedł
nie do układów społecznych, ale do rodziny – akt dramatu na
krzyżu uświęca rodzinę, przywraca matce syna, przywraca
człowieka rodzinie. Bóg przez odkupienie rodziny chce zrealizować historię świata. Zadania, które z powołania Bożego rodzina ma wypełniać w historii, wypływają z samej jej istoty,
ukazując jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina znajduje w sobie wezwanie określające jej odpowiedzialność za ludzkie oblicze świata52.
Zakończenie
Punktem wyjścia cyklu trzech artykułów była próba wyjaśnienia pojęcia communio personarum zarówno w jego rozumieniu filozoficznym, jak i teologicznym, aby następnie określić sens communio w odniesieniu do Kościoła.
Źródłem communio Kościoła jest Trójca Święta, którą
i w której żyje Kościół. Przez swoją obecność nadaje Ona
51
52

FC 53
Por. tamże, s. 150 nn.
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całemu Kościołowi charakter komunii. Kościół „buduje się”
jako communio przez sakramenty, a szczególnie przez Eucharystię – szczyt i ośrodek sakramentalnej komunii. Dalej ukazano, w jaki sposób rodzina identyfikuje siebie jako communio
i urzeczywistnia się w swoim komunijnym charakterze posłannictwa, przez uczestnictwo w zbawczej wspólnocie Kościoła.
Oczywiście w aspekcie zbawczym pierwszeństwo przyczynowe leży po stronie Kościoła, ponieważ poszczególne sakramenty, a więc i sakrament małżeństwa przenoszą w konkretne
relacje międzyludzkie to, co z woli samego Zbawiciela, na
mocy miłości, objawił wobec Kościoła.
Najgłębsze źródło jedności międzyludzkiej jest dane w głębi tajemnicy Kościoła (por. Ef 5,32). Ukazana powyżej wzajemna relacja Kościoła i rodziny nie zamyka się w prostym
pojęciu analogii podobieństwa, lecz oznacza szczególną postać analogii proporcji i uczestnictwa53. Tak rozumiana więź
między rodziną a Kościołem wymaga na mocy samego daru
sakramentalnego, aby we wspólnocie Kościoła były realnie
obecne cechy miłości rodzinnej, jak również stawia w nowym
świetle cały moralny wymiar powołania rodzinnego. Wszelkie
odniesienie międzyludzkie składające się na życie rodziny
musi kształtować się nie tylko na poziomie wierności czysto
naturalnej prawdzie miłości, ale musi świadomie nawiązywać
do najgłębszej tajemnicy miłości zbawczej, stojącej u źródła
sakramentu małżeństwa.

53

Por. M. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 1985, s. 477–513
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SUMMARY
The source of communio of the Church is the Holy Trinity,
by which and in which the Church lives. By its presence it gives to the whole Church the character of communion. Church
“builts up itself” as a communion through the sacraments,
especially the Eucharist - the top and center of sacramental
communion. Further shown how the family identifies itself as
a communio and realizes itself in its communion nature of
mission through participation in the salvific communion of the
Church. Of course, in salvific aspect, the causal precedence
lies on the ide of the Church, because the individual sacraments, and thus the sacrament of marriage move in specific
relationships that what by the will of the Savior on the power
of love, revealed to the Church.
The deepest source of unity among people is given in the
depths of the mystery of the Church (cf. Eph 5:32). Pictured
above mutual relationship between the Church and the family
does not enclose in the simple concept of analogy of similarity,
but is a particular form of the analogy of proportion and participation . So understood the bond between the family and the
Church needs, under the power of the sacramental gift, to be
present the features of love in the community of the Church, as
well as it puts in a new light the whole moral dimension of the
family vocation. Any interpersonal reference consisting of family life has shaped not only on a level of fidelity to the purely
natural truth of love, but must consciously refer to the deepest
mystery of redeeming love, standing at the source of the sacrament of marriage.
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UWARUNKOWANIA TRWAŁOŚCI
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Analiza socjologiczno-pastoralna
Determinants of durability marriage.
Analysis of socio-pastoral
Małżeństwo chrześcijańskie cechuje jedność i nierozerwalność. Sakrament małżeństwa umożliwia stworzenie wspólnoty, której wzorem jest związek Adama i Ewy, pierwszych ludzi. Odtąd mężczyzna i kobieta, łącząc się w związku
małżeńskim, tworzą nienaruszalną, intymną wspólnotę, którą
Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu.1 Dzięki
temu chrześcijański związek małżeński jest rzeczywistością

„Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19,
4b-6). Od Adama aż do Pana prawdziwa miłość małżeńska byłą sakramentem doskonałym (św. Efrem Syryjczyk).
1
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niepodzielną i nierozerwalną.2 Komunia małżonków stanowi
fundament dla tworzenia wspólnoty – rodziny.3.
Małżeństwo pochodzi z zamysłu Bożego, ale jego fundamentem jest natura ludzka. Ponieważ bez małżeństwa nie byłoby następstwa pokoleń, można powiedzieć, iż jest to instytucja uniwersalna i ponadczasowa. Pismo Święte wskazuje na
Boga jako Stwórcę związku małżeńskiego. W naturalnym porządku związek ten można zdefiniować jako przymierze kobiety i mężczyzny, oparte na miłości wzajemnej, ukierunkowane na zrodzenie dzieci.4 Zgodnie z Kodeksem Prawa
Kanonicznego „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa”.5 Z tej definicji wynikają główne
cechy i cele małżeństwa. Jest to zrodzenie i wychowanie potomstwa poprzez wzajemną miłość oraz budowanie jedności
i tworzenie wspólnoty, dla osiągnięcia dobra oraz udzielenie
sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu.6
Związek małżeński stanowi świętą rzeczywistość. Został
stworzony przez Boga, na obraz Boga Trójjedynego – Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Małżeństwo znajduje się więc na
Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio,19-20;
por. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, 10. Małżeństwo, jako
sakrament, jest zadane, albowiem człowiek musi włożyć dużo wysiłku, by
godnie żyć i budować trwałą wspólnotę miłości małżeńskiej.
3
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 21;
por. B. Bartoszewska, Przymierze małżeńskie fundamentem rodziny, „Communio” 2(2007), s. 83.
4
Por. E. Ozorowski, Małżeństwo, w: Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa 2007, s. 152.
5
KPK 1055 § 1.
6
Por. II Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes, 48.
2
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pierwszym miejscu wśród wszystkich związków człowieka,
bowiem od niego biorą początek wszelkie inne więzi łączące
osoby.7 Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, iż „sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła.
Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu
udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego”.8 Ta teoria małżeństwa wymaga nieustannej konfrontacji
z praktyką. Służą temu celowi również analizy socjologiczne,
których podstawą są badania ankietowe.9
Ważnym aspektem dotyczącym samej relacji małżeńskiej
(partnerskiej) jest jej trwałość. Respondentki zostały poproszone o wybranie z podanej listy 17 czynników ich zdaniem
trzech najważniejszych, które decydują o trwałości małżeństwa. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły stworzyć następującą
hierarchię. Blisko połowa kobiet za najważniejszy czynnik
uznała „dobór charakterów” (48%), zaś niewiele mniej
wybrało „trwałe uczucia łączące małżonków” (43%). Na trzecim miejscu znalazła się „dojrzałość emocjonalna małżonków” (37%). Dalej w hierarchii znalazły się: „umiejętność
Por. J. Vanier, Mężczyzną i niewiast a stworzył ich do życia w prawdziwej miłości, Kraków 1988, s. 164.
8
KKK 1661, por. także Paweł VI, Encyklika Humane vitae, 8.
9
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie
i matki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani 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). Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
(max. 3). Każdy słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi
w przeliczeniu na 124 osoby badane. Brak danych: 0%.
7
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zrozumienia się małżonków” (22%) oraz ex aequo „warunki
materialne (17%) i „posiadanie dzieci” (17%). Następnie respondentki wskazały na: „podobne wykształcenie małżonków” (14%), „pomagania sobie na co dzień” (13%), „częste
przebywanie razem” (12%), „niezależne mieszkanie” (11%),
„dostosowanie seksualne” (10%), „zawarcie sakramentalnego
ślubu w Kościele” (10%). Najniżej w hierarchii znalazły się:
„współdziałanie małżonków dla wspólnego dobra” (9%), „regularne praktyki religijne” (7%), „pochodzenie z udanych
108
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rodzin” (2%), „atrakcyjność fizyczna partnerów” (2%) i „wysoka pozycja społeczna małżonków” (1%).
Pierwsze trzy czynniki mają charakter psychiczny, a decydujący wpływ, zdaniem badanych kobiet, ma dobór charakterów.10 Ta zadeklarowana postawa matek pokazuje, że w perspektywie czasowej najważniejsze jest porozumienie
partnerów, wspólne działanie, realizacja uzgodnionych razem
planów. Dobór charakterów pozwala małżonkom na zawieranie kompromisów w sprawach konfliktowych. W małżeńsko
-rodzinnym życiu nie brakuje sytuacji trudnych, które trzeba
rozwiązywać w oparciu o możliwości prowadzenia dialogu.
Dobór charakterów oznacza więc, że badane kobiety oczekują
Słowo „charakter” oznacza tutaj charakter dobry pod względem etycznym, „postawę moralną” lub „etyczną kompetencję”. „Dzielność
etyczna” lub „moralność” jest bez wątpienia najważniejszym elementem
dzielności życiowej. Dlatego uważa się ją również za główny cel wychowania, zwłaszcza wychowania obyczajowego lub moralnego, określanego
wcześniej mianem „kształtowania charakteru”. „Moralność” nie obejmuje
jednak wszystkiego, czego obok „wiedzy i umiejętności” potrzebuje człowiek. Zasób cenionych cech osobowości jest czymś więcej niż tylko sumą
postaw etycznych. Dlatego w kształtowaniu charakteru zwraca się uwagę
nie tylko na dobrze ukształtowany, etyczny „charakter”, lecz również –
a nawet przede wszystkim - na dobrze uformowane „serce”. Słowo „serce”
jest zwrotem ludowym i poetyckim, opisującym centrum, w którym człowiek nosi swą zdolność kochania, wrażliwość i wartości oraz zainteresowania. Podobne znaczenie ma słowo „dusza”, opisujące duchową siłę, która
uzdalnia człowieka do wyboru takich dóbr, czyli przedmiotów, osób, idei
lub działań, które są uważane za wartościowe. Chodzi zatem o postawę wobec całej gamy wartości, nie tylko etycznych, lecz również pozaetycznych,
przede wszystkim: postaw, zainteresowań i dążeń o charakterze religijnym,
społecznym i estetycznym. Wychowawcze zadanie pielęgnacji tego aspektu dzielności życiowej określano wcześniej mianem „kształtowania serca”
lub kształtowania usposobienia. W. Brzezinka, Wychowanie i pedagogika.
W dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, s. 25-26.
10
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od swoich partnerów spolegliwości, postawy koncyliacyjnej,
umiejętności rozmawiania i przekonywania drugiej strony.
Kobiety uważają więc, że udany związek małżeński przetrwa
próbę czasu, jeżeli partnerzy będą nieustannie kontrolować
swój stan psychiczny i będą reagować na rozpoznane u siebie
lub u drugiej osoby defekty. Od strony pozytywnej dobór charakterów należy rozumieć jako troskę o stan swojej psychiki,
natomiast od strony negatywnej ten czynnik wskazuje na zadania, których celem będzie niwelowanie skutków popełnianych
błędów.
W doborze charakterów, zdaniem badanych kobiet, bardzo
ważną rolę spełniają trwałe uczucia łączące małżonków.11
Więzy uczuciowe należą nie tylko do sfery psychicznej, ale też
są częścią sfery duchowej. Nie wystarczy zatem dbanie o ludzkie wymiary uczuć, ale trzeba troszczyć się również o duchowe wzmocnienie uczuć.12 Najważniejszym obszarem, w którym uczucia się doskonalą, jest religijność łącząca element
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.
12
Człowiek staje się naprawdę sobą, kiedy ciało i dusza odnajdują się
w wewnętrznej jedności. Jeżeli człowiek dąży do tego by być jedynie duchem i chce odrzucić ciało jako dziedzictwo tylko zwierzęce, wówczas
duch i ciało tracą swoją godność. I jeśli, z drugiej strony, odżegnuje się od
ducha i wobec tego uważa materię, ciało, jako jedyną rzeczywistość, tak
samo traci swoją wielkość. Epikurejczyk Gassendi pozdrawiał żartobliwie
Kartezjusza: „O duszo!”, a Kartezjusz odpowiadał: „O ciało!”. Kocha zatem nie sama dusza, ani nie samo ciało: kocha, człowiek, osoba, która kocha
jako stworzenie jednostkowe, złożone z ciała i duszy. Jedynie wówczas,
kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną całość, człowiek sta11
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duchowy z ludzkim. Uczucia powinny zatem mieć punkt odniesienia, aby mogły się rozwijać i doskonalić.
Jeżeli uczucie ma być trwałym elementem osobowości, to
trzeba wskazać jego źródło. Najlepiej widać to na przykładzie
miłości. Droga miłości, jaką wskazał swoim uczniom Chrystus,
może zmienić człowieka, jego życie, a także jest w stanie wpływać na kształt życia wspólnotowego. Istnieje jednak istotny
warunek realizowania miłości ewangelicznej – jest to uznanie
miłości za bezinteresowny dar, który domaga się wzajemności.
Każdy dar, jaki człowiek może ofiarować dla bliźnich jest odpowiedzią na liczne dary, jakimi Pan Bóg obdarza każdą osobę
ludzką indywidualnie. 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.13 Ewangeliczna miłość
jest centralną wartością nowego człowieka. W duszy chrześcijanina żyje nowa miłość, dzięki której uczestniczy on w miłości
samego Boga.14 Natura tej miłości jest Boska i dlatego znacznie
przewyższa ona przyrodzone zdolności ludzkiej duszy. W języku teologicznym określa się ją mianem miłości caritas.15 Przeciwny takiej miłości jest egoizm, który „odbiera słuch i mowę”.
je się w pełni sobą. Tylko w ten sposób miłość ludzka może dojrzewać,
osiągając swoją prawdziwą wielkość. Benedykt XVI, Deus Caritas est, 5.
13
Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie 4 X 2001, 5.
14
„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” (Rz 5,5).
15
Ta nadprzyrodzona miłość odgrywa w życiu chrześcijanina zasadniczą
rolę. Św. Tomasz twierdzi, że miłość ta jest nie tylko „najdoskonalszą z wszystkich cnót” (excellentissima omnium virtutum), ale także formą wszystkich
cnót, ponieważ „skierowuje wszystkie czyny innych cnót do celu ostatecznego”. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 23, aa. 6 i 8.
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Natomiast dojrzała miłość otwiera oczy i rozszerza serce, pozwalając każdemu człowiekowi wnieść niepowtarzalny i niezastąpiony wkład w budowanie wspólnoty.16
Prawdziwa miłość ubogaca nie tylko sferę uczuć człowieka, ale także kształtuje dojrzałą osobowość. E.L. Mascall wyraźnie stwierdza, że „dwiema najszlachetniejszymi cechami
osobowości są – zdolność podejmowania wolnych i przemyślanych decyzji oraz zdolność do udzielania w nich siebie. Rozumność, na której osobowość formalnie polega, obdarza zarówno władzą, jak i obowiązkiem podejmowania decyzji oraz
trwania przy wynikających stąd konsekwencjach; człowiek
jako zastępca Boga, noszący na sobie ślad obrazu Boga, otrzymał pewnego rodzaju ograniczony i względny udział w stwórczym działaniu Boga. A dziedziną, w której ta wolność w sposób najdoskonalszy funkcjonuje, jest dziedzina jego życia
wewnętrznego”.17 W prawdziwą miłość wpisane jest dążenie
do doskonałości, które „jest obowiązkiem moralnym wynikającym z istoty człowieczeństwa, z jego wnętrza – popychającego go do samodoskonalenia nie mającego czasowych granic.
Jest ono wynikiem świadomości potrzeby dążenia do doskonałego trwania przekraczającego bariery czasu. Jest wreszcie
obowiązkiem moralnym nie danym z zewnątrz, lecz wyłaniającym się z wnętrza podmiotu”.18
Dojrzała miłość uwznioślająca uczucia ludzkie, reguluje
również sferę emocjonalną. Zwróciły na to uwagę badane kobiety wskazując na dojrzałość emocjonalną małżonków jako
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży «Panie, do
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» 26 XI 1995, 6.
17
E.L. Mascall, Chrześcijańska koncepcja człowieka, Warszawa 1962, s. 57.
18
F. Adamski, Pedagogika personalistyczna wobec współczesnych
nurtów myślenia o wychowaniu, w: Myśl pedagogiczna przełomu wieków,
red. T. Aleksander, Kraków 2001, s. 242.
16
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czynnik wpływający na trwałość związku małżeńskiego. Dojrzewanie w miłości oznacza najpierw całkowite zwrócenie się
ku Bogu. Dopiero w tej perspektywie człowiek jest w stanie
zrozumieć, że odnowa godności osoby ludzkiej, oczyszczenie
serca oraz powinność miłowania samego siebie i bliźniego
wypływają z jednego źródła, to jest z miłości Boga. 19 Szczególną rolę w dojrzewaniu miłości spełniają kobiety, dlatego
tak ważne jest pogłębienie ich formacji chrześcijańskiej, która
pozwoli im lepiej zrozumieć własne dary. Kobiecy geniusz
może przyczynić się także do lepszego rozumienia miłości we
wszystkich jej przejawach, a zwłaszcza w dziedzinach związanych z obroną godności kobiety i z poszanowaniem życia
ludzkiego.20
W drugiej grupie badane kobiety umieściły umiejętność
zrozumienia się małżonków,21 warunki materialne, posiadanie
Jan Paweł II, List na 900-lecie urodzin św. Bernarda Schola caritatis
20 VIII 1990, 2.
20
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata 25 III 1996, 58.
„Kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze
myśli i działania: mają stawać się promotorkami «nowego feminizmu», który nie ulega pokusie naśladowania modeli «maskulinizmu», ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszelkich form
dyskryminacji, przemocy i wyzysku”. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium
vitae 25 III 1995, 99.
21
M. Gogacz twierdzi, że „aby człowiek posłużył się działaniami chroniącymi, powodującymi dobro, trzeba go do tego skłaniać, trzeba go wychowywać. I tu uwyraźnia się pedagogika. Pedagogika, najpierw ogólna,
jest nauką, ustalającą principia usprawnienia intelektu człowieka aż do poziomu mądrości i usprawnienia woli aż do poziomu prawości, to znaczy
trafnego wyboru dobra i trwania przy nim. Pedagogika szczegółowa to ustalenie principiów rozpoznawania tego, co prawdziwe i dobre w aktualnej
kulturze zewnętrznej oraz zmniejszenie złych skutków wpływu tego, co
w tej kulturze złe i fałszywe, wprost niszczące wykształcenie i wychowa19
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dzieci. Te trzy elementy są ze sobą powiązane, choć posiadają
różną rangę egzystencjalną. Kobiety wymieniały najpierw
umiejętność porozumienia się małżonków. Jest to wyraźne
wskazanie na zgodę, która powinna cechować dobre relacje
osobowe partnerów. Zgoda prowadzi do harmonii w związku,
a dopiero w takiej atmosferze można podjąć trud wychowania
dzieci. Ojciec i matka otrzymują w sakramencie małżeństwa
łaskę i zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci, wobec
których świadczą i którym przekazują wartości tak ludzkie,
jak religijne. Dzieci już wraz z pierwszymi słowami uczą się
chwalić Boga, którego bliskość odczuwają jako bliskość kochającego i opiekuńczego Ojca, a wraz z pierwszymi gestami
miłości uczą się także otwarcia wobec innych i odkrywają sens
ludzkiego życia.22 Zadania wychowawcze rodziców są określone miłością ojcowską i macierzyńską, która znajduje
w dziele wychowawczym wypełnienie doskonałej służby życiu: miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to
i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej
działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak: czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary.23
W trzeciej grupie respondentki na zbliżonym poziomie wyborów procentowych umieściły: podobne wykształcenie małżonków, pomaganie sobie na co dzień, częste przebywanie razem, niezależne mieszkanie, dostosowanie seksualne, zawarcie
sakramentalnego ślubu w Kościele, współdziałanie małżonków dla wspólnego dobra, regularne praktyki religijne. Są to
nie”. M. Gogacz, Pedagogika i filozofia, w: M. Gogacz, Osoba zadaniem
pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 17.
22
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 62.
23
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio 22 XI
1981, 36.
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więc różnej wartości oczekiwania kierowane do męża, drugiej
strony związku, które można potraktować warunkowo. Pewnym zaskoczeniem jest mała akceptacja wartości religijnych,
które nie znalazły w oczach badanych kobiet odpowiedniego
uznania. W tych odpowiedziach widać wpływ przemian społeczno-ustrojowych, w wyniku których dokonał się proces
przeobrażeń strukturalno-ekonomicznych polskiego społeczeństwa. Włączając w to zmiany prawa własności i sytemu
gospodarki liberalnej można mówić o swoistym piętnie na religijności i moralnych aspektach życia rodziny, modyfikując
jej strukturę i funkcje oraz kształtując mentalność jej członków24. W tych okolicznościach rodzina na coraz szerszą skalę
zaczęła tracić swój dotychczasowy charakter religijny i to zarówno w zakresie zewnętrznych działań, zachowań i wpływów
na swych członków, jak też wyobrażeń w zakresie jej nadprzyrodzonego powołania25. Ta nowa sytuacja ma wpływ nie tylko
na współmałżonków, ale oddziałuje również na dzieci. Jeżeli
dziecku brak jest w domu rodzinnym przekazu religijnego, nie
tylko werbalnego, ale świadczenia postawą, jeżeli brak jest
wspólnej praktyki religijnej, wspólnej modlitwy, a przede
wszystkim praktycznego wcielania w życie codzienne swego
chrześcijaństwa – to chrześcijaństwo w rodzinach staje się jedynie szyldem, za którym kryje się pustka26. Natomiast obojętność religijna i moralna jest jakimś przejawem „laksyzacji

Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków
2002, s. 179.
25
F. Adamski, Rodzina…, dz. cyt. s. 123.
26
E. Jabłońska- Deptuła, Współczesne zagrożenia rodziny, w: Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych,
Warszawa 1986, s. 318.
24
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ludzkich sumień” i odejściem od norm etyki chrześcijańskiej27.
Dlatego w wielu rodzinach żyje się praktycznie tak, jakby Bóg
nie istniał. Brakuje w nich życia religijnego, wspólnej modlitwy, czy rozmów na tematy religijne. Członkowie współczesnych rodzin nie kierują się w swoim postępowaniu wartościami chrześcijańskimi i nie respektują chrześcijańskiej tradycji
religijnej, gdyż poddają się są presji kulturowej promującej
indywidualistyczne wartościowanie moralne28. Taki proces
prowadzi do zagubienia przez rodzinę jej religijnego charakteru, co osłabia jej cechy jako wspólnoty zbawienia. W efekcie
zachodzących zmian małżeństwo i rodzinę pozbawia się cech
personalistycznych, które są podstawą wspólnoty opartej na
wolności i miłości osobowej29.
W ostatniej, najmniej docenionej grupie, badane matki
umieściły pochodzenie z udanych rodzin, atrakcyjność fizyczną partnerów i wysoką pozycję społeczną małżonków jako
czynniki wpływające na trwałość małżeństwa. Na te wybory
respondentek należy również spojrzeć w perspektywie przemian społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które związane są z transformacja ustrojową. Niektórzy ludzie w Polsce
w krótkim czasie stali się beneficjentami tych zmian. Wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej stworzyło dodatkowe szanse dla osób aktywnych , przedsiębiorczych, dobrze
wykształconych i w dodatku pracujących w tych działaniach
wytwórczości i usług, które szybko się rozwijały. Awans społeczny tych ludzi stał się czymś naturalnym, tym bardziej że
niemal jednocześnie zaistniały podobne jak na Zachodzie
A. Drożdż, Rodzina a problem obojętności religijnej, „Roczniki Teologiczne” 10(2004), s.180.
28
Por. Tamże, s.195.
29
F. Adamski, Rodzina…, dz. cyt., s. 122.
27
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warunki wydawania pieniędzy, począwszy od tego, co jest
możliwe w hipermarkecie, aż po salony samochodowe, biura
podróży, firmy zajmujące się sprzedażą mieszkań itp.30 Z opinii badanych kobiet wynika jednak, że są one „odporne” na te
skutki przemian społecznych i ekonomicznych. Nie wystarczy
zatem być człowiekiem majętnym, posiadać walory fizyczne
i mieć wysoką pozycję w społeczeństwie, aby żyć w szczęśliwym związku małżeńskim i mieć udane życie rodzinne. Najważniejsze dla trwałości małżeństwa są bowiem czynniki osobowe, których wartość jest weryfikowana w codziennych
relacjach małżeńsko-rodzinnych.
W celu weryfikacji, czy hierarchia czynników, które respondentki uznały za decydujące o trwałości małżeństwa, zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic
podziału ze względu na każdą z 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 dobór charakterów, zawarcie sakramentalnego ślubu w Kościele, trwałe uczucia łączące małżonków, dojrzałość
emocjonalna małżonków, warunki materialne, podobne wykształcenie małżonków, niezależne mieszkanie, regularne
praktyki religijne, umiejętność zrozumienia się małżonków,
częste przebywanie razem, współdziałanie małżonków dla
wspólnego dobra, posiadanie dzieci, pomaganie sobie na co
dzień, atrakcyjność fizyczna partnerów, dostosowanie seksualne, wysoka pozycja społeczna małżonków oraz pochodzenie z
M. Szymański, Szkoła wobec zjawiska ubóstwa, „Nowa Szkoła”
3(2004), s. 3.
30
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udanych rodzin. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach.
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Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat okazała się być
istotna statystycznie tylko dla czynników: dobór charakterów
[χ2(2; N = 124) = 7,478; p < 0,05] oraz posiadanie dzieci [χ2(2;
N = 124) = 7,342; p < 0,05]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi
zmiennymi. Dla kobiet prezentujących model tradycyjny najczęściej wskazywanymi czynnikami decydującymi o trwałości
małżeństwa są: ex aequo dobór charakterów (35%) i dojrzałość emocjonalna (35%), zaś na drugim miejscu znajduje się
„trwałe uczucie łączące małżonków” (30%). W modelu partnerskim kobiety również najczęściej wybierały „dobór charakterów” (57%), a w następnej kolejności „trwałe uczucia
120
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łączące małżonków” (49%) oraz „dojrzałość emocjonalną
małżonków” (31%). Natomiast w modelu mieszanym najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest „dojrzałość emocjonalna
małżonków” (56%), następnie „trwałe uczucia łączące małżonków” (37%) oraz „dobór charakterów” (30%). „Posiadanie
dzieci” jako czynnik decydujący o trwałości małżeństwa
wskazywała blisko co czwarta kobieta prezentująca model
partnerski (24%). W pozostałych modelach rodzin czynnik ten
był wybierany dużo rzadziej (u 9% ankietowanych z modelu
tradycyjnego i tylko 4% – z modelu mieszanego). 31
W celu weryfikacji, czy hierarchia czynników, które respondentki uznały za decydujące o trwałości małżeństwa, zależy od deklarowanej ilości posiadanych dzieci, zastosowano
nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic
podziału ze względu na każdą z 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 dobór charakterów, zawarcie sakramentalnego ślubu w Kościele, trwałe
uczucia łączące małżonków, dojrzałość emocjonalna małżonków, warunki materialne, podobne wykształcenie małżonków,
niezależne mieszkanie, regularne praktyki religijne, umiejętność zrozumienia się małżonków, częste przebywanie razem,
współdziałanie małżonków dla wspólnego dobra, posiadanie
dzieci, pomaganie sobie na co dzień, atrakcyjność fizyczna
partnerów, dostosowanie seksualne, wysoka pozycja społeczna małżonków oraz pochodzenie z udanych rodzin. Uzyskane
wyniki przedstawiono na wykresach.
Wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że w tej grupie znalazły
się też rozwódki.
31
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Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat okazała się być
istotna statystycznie tylko dla jednego czynnika: dostosowanie
seksualne [χ2(2; N = 120) = 8,643; p < 0,05]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi. Kobiety posiadające jedno dziecko
istotnie częściej niż kobiety z pozostałych grup wskazywały
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na dopasowanie seksualne, jako czynnik decydujący o trwałości małżeństwa (22%). Wśród kobiet posiadających dwójkę
dzieci 13% ankietowanych wskazywało na tę odpowiedź, zaś
wśród kobiet deklarujących trójkę i więcej potomstwa – żadna
z respondentek nie wskazała na tę odpowiedź. Na dodatkową
uwagę zasługuje też druga ani razu niewskazana w tej grupie
odpowiedź: wysoka pozycja społeczna małżonków. Z kolei
w grupie kobiet z dwójką dzieci bez wpływu na trwałość małżeństwa okazało się być „pochodzenie z udanych rodzin”. Zaś
w grupie kobiet z jednym dzieckiem ani razu nie wskazane zostały odpowiedzi: „zawarcie sakramentalnego ślubu w Kościele”, „wysoka pozycja społeczna małżonków” oraz „pochodzenie z udanych rodzin”.
***
Trwałość związku małżeńskiego zależy przede wszystkim
od samych małżonków. Natomiast trwałe małżeństwo jest
wartością społeczną, gdyż jest podstawą rodziny. Natomiast
prawidłowo ukształtowana rodzina jest dla jednostki tzw. grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się ona
jako jej członek i reprezentant, współtworzy i przyjmuje kultywowane w niej poglądy, postawy, obyczaje, wzory, zachowania i postępowania. Rodzina zajmuje ważne miejsce w kształtowaniu osobowości społecznej dzieci i młodzieży, pierwsze
i bardzo istotne źródło kapitału społecznego.32 Zdrowe rodziny, prawidłowo funkcjonujące w zmieniających się zewnętrznych uwarunkowaniach, wymagają również wsparcia Kościoła. Duszpasterstwo rodzin powinno mieć charakter organiczny,
32

Por. J. Mariański (2005). Kondycja…, dz. cyt., s. 146.
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czyli wspólnotowy. Każda rodzina jest bowiem doskonałą jednością i tworzy „domowy Kościół. W takiej perspektywie
można widzieć pozytywnie przyszłość małżeństw i rodzin, bo
są one częścią organizmu Kocioła, którego moc istnienia płynie od samego Chrystusa.
Summary:
Author article presents empirical studies describing the development of conjugal love. The study was attended only women. The study has been accepted model of marriage and the
number of children.
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU
MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Determinants the development of marital love
Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety opartym
na miłości. Miłość małżeńska nie jest jednak idealna, gdyż jest
wyrażana przez dwie osoby, które posiadają różne jej doświadczenie. Pomimo różnic między pojmowaniem i wyrażaniem
miłości przez współmałżonków, można przyjąć, że w miłości
małżeńskiej obowiązują jasne reguły jej realizowania. I tak np.
miłość małżeńską należy chronić przed samolubstwem małżonków, a także eliminować różne postaci egoizmu przedkładając dobro drugiej osoby nad swoje własne. W miłości małżeńskiej ważna jest również reguła, według której lepiej jest
dawać niż brać, gdyż to wyrabia skłonność do zachowań altruistycznych. Miłość małżeńska powinna być równoznaczna
z troską o dobro partnera, zaspokajaniem jego potrzeb, rozumieniem go i przebaczaniem. Taka miłość jest bardzo pożądana, choć doświadczenie pokazuje, że trwanie w takiej miłości
jest bardzo trudne. Jak to wygląda w codziennej praktyce?
Pewne wskazówki dają wyniki badań socjologicznych.1
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani
1
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Na podstawie udzielonych odpowiedzi można ułożyć drabinę hierarchiczną najważniejszych czynników, które wpływają
na rozwój miłości małżeńskiej: uczciwość 44%; zgoda 42%;
wierność 39%; wzajemny szacunek 34%; urodzenie się dziecka 29%; miłość 27%; umiejętność zrozumienia się współmałżonków 21%; współdziałanie dla wspólnego dobra 17%; dojrzałość emocjonalna 16%; właściwy dobór charakterów 15%;
dostosowanie seksualne 10%; warunki materialne 5%.
w działalność społeczną z tym związaną. Respondenci mieli możliwość wyrazić swoje opinie na ten temat, odpowiadając na pytanie: jakie czynniki
najbardziej wpływają na rozwój miłości małżeńskiej? Pytanie wielokrotne
– konieczność wskazania 3 odpowiedzi. Każdy słupek przedstawia procent
udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 184 osoby badane. Braki danych
0%. Zob. P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
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Respondenci najbardziej dowartościowali uczciwość jako
podstawę miłości małżeńskiej. Jest to jeden z elementów przysięgi małżeńskiej, składanej podczas ślubu sakramentalnego.
W tej rocie jest też wymieniona wierność, miłość i dozgonność.2 W przysiędze przyszli małżonkowie ślubują sobie najpierw miłość, która jest i wyłączna, i warunkowa. „Wyłączność sprawia, że związek kobiety i mężczyzny stanowi
niepowtarzalną jedność. Natomiast warunkowość prowadzi do
zrzeczenia się części autonomii i wolności na rzecz drugiej,
wybranej osoby. Miłość płodna i miłość prawdziwa wzajemnie
się przenikają i małżonkowie powinni nawzajem siebie nimi
ubogacać. Jeśli ślubują sobie miłość, to przyjmują jednocześnie i dar miłości płodnej i zobowiązanie do miłości prawdziwej. Czy to jest ideał nie do osiągnięcia? Życie codzienne pokazuje, że jest to konstytucja życia każdego małżeństwa,
w różny sposób szanowana i na różnym stopniu przeżywana
przez małżonków”.3
W przysiędze małżeńskiej jest także ślubowanie wierności,
która ma wymiar osobowy, ale też społeczny, gdyż zabezpiecza związki małżeńskie przed „ingerencją” z zewnątrz (zdrada
małżeńska). „Natomiast ślubowana uczciwość małżeńska
wkracza w relacje czysto ludzkie między małżonkami. Każdy,
kto ślubuje uczciwość, zdaje sobie sprawę z tego, że to oznacza życie w prawdzie, bo uczciwe traktowanie partnera oznacza prawdomówność. Wreszcie dozgonność małżeństwa nie
zależy już tylko od samych małżonków. Najczęściej związek
ten kończy się śmiercią jednego ze współmałżonków, mniej
„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie
opuszczę aż do śmierci” (sakramentalna przysięga małżeńska).
3
J. Przybyłowski, Rodzina Kościołem „domowym”. Rodzina otworzona na Kościół, Kościół otworzony na rodzinę. Artykuł dyskusyjny, Communio 1(181)33(2013), s. 116-128.
2
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lub bardziej spodziewaną. Ideałem byłoby odejść z tego świata
tak, jak się ślubuje – razem, w jednej chwili. O śmierci nie
można jednak mówić bez odwołania się do planów Bożej
Opatrzności. Jeśli zatem małżonkowie są razem do końca, to
śmierć nie jest dla nich oczekiwanym końcem ziemskiej udręki, ale spełnieniem się opatrznościowej woli Bożej”.4
Ojcowie wybrali na trzecim miejscu wierność, którą oddziela
od uczciwości zgoda. W zgodzie widzieć należy przede wszystkim porozumienie, wspólnotę, jedność, umiejętność zawierania
kompromisów, dialogowania i negocjowania. Jest to zatem bardzo ważny czynnik życia małżeńskiego. Do tych pobudek budujących miłość dołączyć należy także wzajemny szacunek, który
jest uzupełnieniem uczciwości, wierności i zgody w małżeństwie.
Na kolejnym miejscu, piątym, jest urodzenie się dziecka,
tuż za tym jest miłość. Jest to więc symptomatyczne zestawienie: dziecko łączy współmałżonków, ale tylko wtedy, gdy fundamentem ich związku jest miłość, która umożliwia zrozumienie się współmałżonków także w kwestiach związanych
z opieką i wychowaniem potomstwa.5 Określenie: miłość rozwija miłość należy przede wszystkim rozumieć jako odwołanie się do ideału, do którego należy zdążać. Oznacza to, że
doświadczenie miłości, jej egzystencjalna postać są zależne od
wierności ideałowi miłości. W teologicznym rozumieniu jest
to wprost odwołanie się do daru miłości. To Bóg obdarza człowieka łaską miłości pełnej i czystej, która jest w pierwotnym
znaczeniu jest związkiem osobowym człowieka z Bogiem.6
Tamże.
Niektórzy psychologowie krytykują matki poświęcające całe swoje
życie dla dobra potomstwa, bo wbrew pozorom dzieciom wcale to na dobre
nie wychodzi. Zob. np. Braun M., Psychologia domowa, Warszawa 1993.
6
Wśród tych darów, którymi Bóg obdarza ludzi, największą łaską jest
miłość. Droga do niej wiedzie przez ludzkie serca, dlatego człowiek może
4
5
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Relacja człowieka z Bogiem jest ideałem relacji człowieka
z człowiekiem.7 Jeśli zatem przyjmuje się tezę, że miłość buduje miłość to należy to rozumieć jako zależność miłości ludzkiej od miłości Boskiej. Chrześcijanin obdarowany przez Boga
miłością, uczestniczy w miłości samego Boga: „miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany” (Rz 5,5). Natura tej miłości jest Boska i dlatego znacznie przewyższa przyrodzone zdolności ludzkiej duszy. W języku teologicznym określa się ją mianem miłości caritas. Ta nadprzyrodzona miłość odgrywa w życiu
chrześcijanina zasadniczą rolę, na co zwraca uwagę św. Tomasz, gdy mówi, że miłość ta jest nie tylko „najdoskonalszą
przyjąć dar miłości tylko wtedy, gdy swoje serce otworzy dla innych ludzi.
Św. Paweł, wygłaszając pochwałę miłości, która przewyższa wszystkie inne
nadzwyczajne dary udzielane przez Ducha Świętego, skupia się więc na fundamentalnej roli, jak spełnia ona w życiu chrześcijanina. Można powiedzieć,
że ów Hymn o miłości, wypływający z ust i serca Pawła, jest niejako hymnem na cześć Ducha Świętego, kształtującego postępowanie człowieka.
Ukazuje on wymiar etyczny miłości, a jednocześnie jej konkretne przejawy:
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie
unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,4-7). E. Robek, Miłość zbawcza (R IV 1)
7
Istotnym warunkiem realizowania ideału miłości jest uznanie miłości
za bezinteresowny dar, który domaga się wzajemności. Każdy dar, jaki
człowiek może ofiarować dla bliźnich jest odpowiedzią na liczne dary, jakimi Pan Bóg obdarza każdą osobę ludzką indywidualnie. 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. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie 4 X 2001, 5.
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z wszystkich cnót”,8 ale także formą wszystkich cnót, ponieważ „skierowuje wszystkie czyny innych cnót do celu ostatecznego”.9
Po miłości respondenci dowartościowali trzy kolejne czynniki, które łączy potrzeba wzajemnego obdarowywania się.
Najpierw jest to dobro, dla osiągnięcia którego małżonkowie
powinni działać razem. Następnie jest to dojrzałość emocjonalna, dzięki której partner jest w stanie adekwatnie reagować
na potrzeby drugiej osoby. Kolejny czynnik to właściwy dobór
charakterów, gdyż wspólnotę mogą tworzyć ludzie, którzy
traktują naturalne uwarunkowania jako wyzwania dla samokształcenia swojej osobowości i życiowej postawy.
Dwa ostatnie czynniki to dostosowanie seksualne i warunki
materialne. Badani mężczyźnie uznali więc, że miłość fizyczna jest dodatkiem do miłości „duchowej”, tak jak dobra materialne są tylko dodatkiem do prawdziwego, wspólnego przeżywania codzienności przez współmałżonków.
Szczęśliwe życie małżeńskie jest więc pewną drogą, którą
powinni podążać współmałżonkowie. Zaczyna ona się od
uczciwości, która pozwala zaufać drugiej osobie, a punktem
docelowym, ale nie celem samym w sobie, jest osiągnięcie stabilności materialnego bytu rodziny. Nie jest to droga na całe
życie, ale na każdy dzień wspólnego przeżywania małżeństwa.
Zgodnie z dokonanymi wyborami odpowiedzi przez badanych respondentów można podzielić czynniki kształtujące miłość na dwie grupy. Pierwszą stanowi zestaw takich „cnót”
małżeńskich, jak: uczciwość, zgoda, wierność, wzajemny szacunek, urodzenie się dziecka, miłość. Można je nazwać cnotami uroczystymi, które stanowią fundament szczęśliwego
8
9

Excellentissima omnium virtutum.
Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 23, aa. 6 i 8.
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małżeństwa. Druga grupa to: umiejętność zrozumienia się
współmałżonków, współdziałanie dla wspólnego dobra, dojrzałość emocjonalna, właściwy dobór charakterów, dostosowanie seksualne, warunki materialne. Są to „cnoty” codzienne
(powszednie), które sprawdzają się w każdym dniu życia małżonków. Trzeba o nie dbać nieustannie, ale ich cechą jest pewna łatwość w ich podtrzymywaniu. Każdy bowiem przejaw
braku ich poszanowania szybko daje się odczuć współmałżonkom. Na ten temat wypowiedzieli się badani ojcowie, odpowiadając na następne pytanie: co wpływa na osłabienie miłości
małżeńskiej?10

Pytanie wielokrotne – konieczność wskazania 3 odpowiedzi. Każdy
słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 184
osoby badane. Braki danych 0%.
10
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Hierarchia udzielonych odpowiedzi wygląda następująco:
zdrada 53%, utrata zaufania 36%, pijaństwo 35%, nieuczciwość 35%, egoizm i brak troski o partnera 34%, nieliczenie się
z partnerem 22%, niezrozumienie partnera 22%, niedobór charakterów 20%, lenistwo 16%, trudności materialne 11%, niedostosowanie seksualne 10%, brak dziecka 5%.
Wskazane w odpowiedziach na poprzednie pytanie uczciwość i wierność, jako podstawowe czynniki kształtujące miłość
małżeńską, pokazują w tym pytaniu, jak są one ważne, gdyż na
szczycie hierarchii czynników niszczących miłość jest zdrada.
Respondenci jednoznacznie ocenili, że brak wierności i uczciwości musi skończyć się wcześniej czy później zdradą współmałżonka. Ze zdradą ściśle łączy się utrata zaufania współmałżonka i do współmałżonka. Jest to bardzo trudny moment
w życiu każdej wspólnoty małżeńskiej i wymaga od nich prawdziwej dojrzałości, aby odbudować trwałość związku.
Pijaństwo uznane również zostało za poważne zagrożenie
miłości małżeńskiej. Alkoholizm jest to zespół uzależnienia od
alkoholu, który prowadzi do choroby psychicznej, którą traktuje się jako chorobę biologiczno-psychologiczno-społeczną.11
Alkoholizm jest to więc stan psychiczny, czasem także fizyczny, będący skutkiem uzależnienia człowieka od alkoholu, które powoduje zmiany w zachowaniu i i postawach. Ten stan cechuje dążenie do używania tego środka w sposób ciągły lub
okresowy, w celu uniknięcia przykrego samopoczucia spowodowanego jego brakiem.12 Można przy tym stwierdzić, że alkoholizm, jeśli ujawnią się wszystkie jego symptomy,
Obecnie obowiązuje termin: zespół zależności alkoholowej lub zespół uzależnienia od alkoholu. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 388.
12
Por. W. Majkowski, Rodzina Polska kontekście nowych uwarunkowań, Karków 2010, s. 242.
11
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prowadzi do nieuczciwości, egoizmu, a kończy się brakiem
troski o partnera. Oczywiście te czynniki mogą działać niezależnie od choroby alkoholowej, ale bardzo często mają swoje
źródło w nadużywaniu alkoholu przez współmałżonka.13 Dwa
kolejne czynniki pokazują skutki egoizmu i zaniedbywania
współmałżonka: jest to nieliczenie się z partnerem, niezrozumienie partnera.
Kolejność następnych czynników burzących miłość małżeńską, przedstawia hierarchię spraw ważnych dla funkcjonowania
wspólnoty małżeńskiej, która powinna być gotowa przekształcić się w rodzinę. Najpierw jest to niezgodność charakterów,
następnie lenistwo, trudności materialne, niedostosowanie seksualne, a także brak dziecka. Małżeństwo w sposób naturalny
prowadzi do rodziny. Jest to jednak nowa jakość życia wspólnoty małżeńskiej, dlatego partnerzy powinni być dobrze przysposobieni do podjęcia wynikających stąd obowiązków i zadań.
Rodzina z problemem alkoholowym staje się dysfunkcyjna. Tworzy
się bowiem zaburzony układ, w którym picie jednego członka jest integralną częścią tego systemu. Alkoholizm osoby uzależnionej staje się punktem
odniesienia dla przeżyć, nastawień, zachowań i procesów destrukcyjnych,
dostarcza wszystkim innym problemów życiowych, finansowych i uczuciowych. Choroba alkoholowa jednego z członków rodziny wpływa na cały
system rodziny i kształtuje wzajemne oddziaływania, które mogą wręcz
wzmacniać alkoholowy tryb życia. W rodzinie z problemem alkoholowym
zaburzeniu ulegają procesy socjalizacyjne i emocjonalne, a zamiast wzorów
pozytywnych zachowań społecznych, tworzą się zachowania aspołeczne
a nawet przestępcze. M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna, „Studia nad Rodziną” 2(1998), s. 68. W rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu pogarszają się relacje interpersonalne,
spełnianie ról rodzinnych, często wzrasta ubóstwo i prawdopodobieństwo
wystąpienia przemocy. Por. M. Kalinowski, Wspieranie rodzin z problemem
uzależnienia od substancji psychoaktywnych przez wspólnoty religijne,
„Roczniki Teologiczne” 10(2006), s. 96.
13
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Małżeństwo może nie przetrwać próby czasu. Natomiast,
kiedy powstanie już wspólnota rodzinna, bo na świat przyjdzie
dziecko,14 to wtedy rodzina potrzebuje stabilności i trwałości
związku małżeńskiego. Na ten temat wypowiedzieli się również badani ojcowie odpowiadając na pytanie: jakie czynniki
decydują o trwałości małżeństwa?15

„Życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie
ofiarować”. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda
i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, 11.
15
Pytanie wielokrotne – konieczność wskazania 3 odpowiedzi. Każdy
słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 184
osoby badane. Braki danych 0%.
14
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W przedstawionym zestawieniu ilości procentowe wybranych odpowiedzi ułożyły się w następującą hierarchię czynników, które decydują o trwałości małżeństwa: dobór charakterów 38%, warunki materialne 29%, umiejętność zrozumienia
się małżonków 27%, częste przebywanie razem 24%, trwałe
uczucia łączące małżonków 22%, dojrzałość emocjonalna
małżonków 21%, niezależne mieszkanie 19%, regularne praktyki religijne 18%, podobne wykształcenie małżonków 16%,
pomaganie sobie na co dzień 16%, posiadanie dzieci 16%,
współdziałanie małżonków dla wspólnego dobra 15%, zawarcie sakramentalnego ślubu w Kościele 15%, dostosowanie
seksualne 10%, atrakcyjność fizyczna partnerów 8%, pochodzenie z udanych rodzin 4%, wysoka pozycja społeczna małżonków 2%.
Zgodność charakterów zdaniem badanych ojców ma największe znaczenie w trwałości małżeństwa. Ten element nie
odgrywał tak dużej roli w miłości małżeńskiej, natomiast widać, że trwałość związku małżeńskiego i dozgonność miłości
wymagają właściwie dobranych charakterów małżonków.
Następny czynnik to warunki materialne. To również nie
miało znaczenia w miłości małżeńskiej, ale dla codziennego
funkcjonowania w związku dobrze jest, gdy małżonkowie są
niezależni finansowo, a nadto mogą sobie pozwolić na poczynienie inwestycji i ewentualnie zaoszczędzenie części środków
pieniężnych na potrzeby przyszłej rodziny.
Cztery kolejne czynniki mają duże znaczenie w wymiarze
„duchowym” wspólnego życia w związku małżeńskim. Najpierw powinno taki związek cechować wzajemne zrozumienie
się małżonków. Jest to uwarunkowane przede wszystkim
przez częste przebywanie razem. Natomiast bycie razem wymaga trwałych uczuć łączących małżonków, a to z kolei jest
uwarunkowane dojrzałością emocjonalną małżonków.
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Następnie w odpowiedziach badanych ojców znów pojawia
się czynnik materialny, bo respondenci wskazali na niezależne
mieszkanie jako warunek trwałości związku małżeńskiego.
Grupę kolejnych czynników otwiera, zdaniem badanych ojców, regularne wykonywanie praktyk religijnych. Jest to oczywiście propozycja tych ojców, którzy uznają, że związek małżeński powinien być usankcjonowany sakramentalnie i uznają
jednocześnie, że życie religijne jest fundamentem ich małżeństwa i będzie tak samo ważne dla przyszłej wspólnoty rodzinnej. Według respondentów może mieć również znaczenie dla
trwałości związku małżeńskiego wykształcenie małżonków,
które powinno być podobne. Na tym samym poziomie ojcowie
umieścili jeszcze pomaganie sobie na co dzień, posiadanie
dzieci, współdziałanie małżonków dla wspólnego dobra i zawarcie sakramentalnego ślubu w Kościele. W rozkładzie procentowym tych odpowiedzi nie widać jednak zdecydowania
respondentów, co do wartości praktycznej tych odpowiedzi.
Mają one więc podobne wartości ilościowe, ale brakuje w nich
porządku merytorycznego. Jest to więc raczej porządek przypadkowy i nie można na tej podstawie przeprowadzać szczegółowych analiz i interpretacji.
Natomiast pewne nowe idee pojawiają się na samym dole
hierarchii wyborów dokonanych przez badanych ojców. Najpierw pojawia się dostosowanie seksualne małżonków, które
nie ma decydującego ich zdaniem znaczenia dla trwałości małżeństwa, jak również za takowe należy uznać atrakcyjność fizyczną partnerów. Potwierdza to wcześniejsze ustalenia związane z interpretacją odpowiedzi na pytania dotyczące miłości
małżeńskiej.
Ostatnie dwa miejsca zajmują: pochodzenie z udanych rodzin i wysoka pozycja społeczna małżonków. Te odpowiedzi
wyraźnie pokazują, że respondenci preferują te czynniki, na
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kształtowanie których mają realny wpływ. Poza tym pochodzenie społeczne i pozycja społeczna nie pomagają w związku, a nawet mogą zagrozić jego trwałości. Jest to jednak niebezpieczeństwo tak znikome, że respondenci uznali je za mało
znaczące w porównaniu do znaczenia doboru charakterów,
warunków materialnych i możliwości porozumiewania się
z partnerem. W małżeństwie pierwszeństwo powinno zatem
mieć to, co „duchowe”, przed tym co „materialne”.
***
Współcześni małżonkowie mają coraz większe trudności
w odkryciu powołania do życia w rodzinie. Dzisiejsza kultura
konsumencka doprowadziła do ukształtowania pokolenia, które nie widzi się w roli rodziców, a nawet na rodziców się nie
nadaje.16 Z tym problemem wiąże się inny: coraz częściej występują warunki niesprzyjające trwaniu satysfakcjonującego
związku małżeńskiego, w którym dziecko przychodzi na świat
„w sposób naturalny”. Wiązanie się w trwałe związki staje się
dzisiaj wątpliwą wartością. Współczesnym ludziom podoba
się taka wolność, która daje pełną niezależność, gdyż wtedy
drugi człowiek nie może zranić. Ludzie odzwyczajają się od
cierpienia, a także usuwają ze swego życia odpowiedzialność
za innych. Słabe poczucie obowiązku sprawia, że małżonkowie łatwo rezygnują z pracy nad jakością życia w małżeństwie,
a także nie są przygotowani do przekształcenia związku małżeńskiego w rodzinę, gdyż posiadanie dzieci wymaga
Wypowiedź trzydziestolatki: „nie jestem przygotowana, to jest na
tyle trudne, mam jeszcze czas, ze sobą zbyt wiele problemów, trudno byłoby im powołać nowe życie”.
16
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dorosłości, a młodzi nie chcą dorastać.17 Z przeprowadzonych
badań wynika, że ojcowie nie doceniają roli wartości religijnych w życiu rodzinnym. Natomiast gdy dziecku brak jest
w domu rodzinnym przekazu religijnego, nie tylko werbalnego, ale także popartego postawą życiową, jeżeli brak jest
wspólnej praktyki religijnej, wspólnej modlitwy, a przede
wszystkim praktycznego wcielania w życie codzienne nauki
Ewangelii – to takie chrześcijaństwo staje się szyldem, za którym kryje się pustka.18 Można zatem, podsumowując przeprowadzone badania, stwierdzić, że ojcowie mają dobre chęci, ale
nie są przygotowani do wypełnia wszystkich zadań wynikających z bycia ojcami. Z pewnością istnieje szansa na poprawę
obecnej sytuacji, ale to wymaga zwrócenia większej uwagi na
fundamentalne znaczenie formacji ludzkiej, która jest warunkiem dowartościowania formacji religijnej i rozwoju kultury
duchowej. Należy na koniec wyrazić nadzieję, że małżeństwo,
jako związek miłości dwojga dojrzałych ludzi, pozostanie podstawową wartością życia społecznego, a Kościół nadal będzie
skutecznie wspierał wszelkie inicjatywy służące trwaniu małżonków w miłości, wierności i uczciwości aż do śmierci.
Summary:
Author article presents empirical studies describing the development of conjugal love. Respondents answered questions
concerning the sustainability and development of the marriage.
Por. U. Kusio, Współczesna kobieta wobec macierzyństwa, „Kultura
i Edukacja” 4(2004) s. 40-41.
18
Por. E. Jabłońska-Deptuła, Współczesne zagrożenia rodziny. [w:]
Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych, Warszawa 1986, s. 318.
17
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1. Definicja
Małżeństwo jest to trwały związek między osobami, będący uniwersalną instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny. W większość kręgów
kulturowych postrzegane jest jako związek monogamiczny
i heteroseksualny, czyli istniejący między jednym mężczyzną
i jedną kobietą. Związek taki jest znany od najdawniejszych
czasów. Małżeństwo stanowi zalążek rodziny jako społeczności, w której człowiek przychodzi na świat, rozwija się i dojrzewa. Biblia ukazuje nam Adama i Ewę, nie tylko jako pierwszych rodziców, ale przede wszystkim, jako pierwsze
małżeństwo, powołane i złączone przez samego Boga. To instytucja społeczna, występująca wśród wszystkich ludów: zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak też w plemionach
afrykańskich.1
* Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor teologii w specjalizacji: religiologia. Adiunkt Wydziału Teo-

141

Aldona maria Piwko

Małżeństwo, a wraz z nim rodzina, podlegało historycznemu
rozwojowi, razem z postępem cywilizacyjnym świata, a jego
charakter i struktura uzależniona jest od typu kultury, norm
prawnych i religijnych danego obszaru. Dlatego też małżeństwo
nie jest jednakowo pojmowane przez wszystkich mieszkańców
świata. W kulturze zachodniej, coraz częściej, jawi się ono jako
związek partnerski, kobieta i mężczyzna posiadają jednakowe
prawa oraz obowiązki. Na wschodzie dominuje układ patriarchalny, czego dowodem jest utrzymanie żony, dzieci i domu
spoczywające na barkach mężczyzny. Kobieta zaś pełni rolę gospodyni, całkowicie podporządkowanej mężowi.
Niniejszy artykuł stanowi syntetyczną analizę ujęcia małżeństwa w tradycji chrześcijańskiej. Instytucjonalny rozłam
we wspólnocie Jezusowej spowodował różnorodne ujęcie nauki o małżeństwie, zwłaszcza w przypadku pragnienia ponownego wstąpienia w związek o charakterze religijnym. Niemniej
jednak obecnie, kiedy małżeństwo, a wraz z nim rodzina poddawana jest krytyce środowisk areligijnych, dążących do
zniszczenia wspólnoty małżeńskiej, konieczne jest ukazanie
chrześcijańskiego modelu tej jedności, wynikającej z Boskiej
nauki.
logicznego UKSW w Warszawie, współpracuje z Centrum Formacji Misyjnej. Autorka książki Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie
praktyki religijne w Polsce, a także ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Specjalistka w zakresie islamu, kultury i sztuki muzułmańskiej, a także religii
niechrześcijańskich. Członkini: Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu
Polski oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współautorka programu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na UKSW.
1
Por. E. Wnuk-Lisowska, Małżeństwo, w: Religia. Encyklopedia PWN,
T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. VI, Warszawa 2002, s. 395.
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2. Geneza
Podstawę chrześcijańskiego małżeństwa wyznaczają nauki
zawarte w Piśmie Świętym, dokumentach Soboru Watykańskiego II (konstytucja Gaudium et spes, nr 48–50), Katechizmie Kościoła Katolickiego (1602–1666) oraz w sposób
szczególny w nauczaniu papieża Jana Pawła II (Familiaris
consortio). Natomiast uregulowania prawne dotyczące zawierania małżeństwa w Kościele katolickim zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Mężczyzna w raju był samotny. Bóg, widząc ową samotność, stwierdza: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam,
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18).
W ten sposób kobieta stała się dla mężczyzny pomocą etyczną
i moralną oraz towarzyszką codzienności, wypełniającą ową
pierwotną samotność w życiu mężczyzny. Bóg stwarzając kobietę, ukazał swój zamysł dopełnienia się dwojga ludzi w małżeństwie, zatem monogamiczne małżeństwo zostało ustanowione przez Boga: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają
się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Na tej podstawie należy przyjąć, że kobieta i mężczyzna właśnie z Bożego ustanowienia,
stanowią pełną wspólnotę osobową. Razem uzupełniają się
pod względem psychiczno-duchowym, a także fizycznym,2
tworząc wewnętrzną wspólnotę życia i miłości (KKK 1660).

Por. L. Pawlak, Małżeństwo i rodzina w Biblii [online], [dostępne
9.05.2009] w World Wide Web http://www.isnr.nq.pl/http/5_Skrypty/ks_
Pawlak//3.0_Malzenstwo_i_rodzina_w_Biblii.pdf, s. 2-3.
2
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3. Ogólne ujęcie chrześcijańskiego małżeństwa
Chrześcijańskie pojmowanie małżeństwa, a wraz z nim także ujęcie rodziny oparte jest na powołaniu człowieka przez
Boga do miłości. Jako, że sam „Bóg jest miłością” (1 J 4,8),
o czym przypomina w swoim liście św. Jan, uzdalnia On swoje
najdoskonalsze stworzenie – człowieka, do miłości. Bóg stworzył z miłości człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymuje go w istnieniu: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój
obraz i podobieństwo, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Z takiej nauki wynika
prawda, że oddzielnie mężczyzna i kobieta nie są zamkniętą
w pełni doskonałą całością. Każde z nich osobno nie stanowi
pełnego obrazu Bożego. Pełnię obrazu Bożego kształtują dopiero razem we wzajemnym spotkaniu i uzupełnianiu się,
w tworzeniu komunii osób. Dopiero takie zwrócenie się ku
drugiej osobie, pozwala człowiekowi w pełni rozwinąć człowieczeństwo oraz stać się doskonałym obrazem Bożym.3 Dlatego to Bóg wpisuje w ludzką naturę kobiety i mężczyzny powołanie do miłości, która wyraża się w małżeństwie oraz
odpowiedzialności za nie.4 Zatem już w akcie stwórczym małżeństwo zostało zamierzone przez Boga, a swoją pełnię otrzymało w Chrystusie.
Jezusowa nauka o małżeństwie zawarta w Nowym Testamencie, wskazuje cztery elementy, które winny charakteryzować komunię kobiety i mężczyzny. Są nimi przede wszystkim
zbawienie, do którego małżonkowie wspólnie zmierzają oraz
Por. W. Niemczyk, Rodzina w planie Bożym według nauczania Jana
Pawła II [online],[dostępne 9.05.2009] w World Wide Web http://nasza_
sp77.republika.pl/xwojciech_rodzina.htm.
4
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 11.
3
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przyjęcie Jezusa i Jego nauki w codziennym życiu małżeństwa, a zatem małżeństwo wierzących jest zawsze sakramentem, przez co charakteryzuje się jednością i nierozerwalnością.5 Sakramentalność nie jest tylko dodatkiem do małżeństwa,
a formą wspólnego życia kobiety i mężczyzny, która winna
być odzwierciedleniem relacji Chrystusa do Kościoła. Najpełniejszy wzór chrześcijańskiego małżeństwa ukazany został
przez św. Pawła: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni
Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak
Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony,
bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
towarzyszy słowo (...). Mężowie powinni miłować swoje żony,
tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje
jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu, więc niechaj także
każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona
niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” (Ef 5,21-33).
Chrześcijanie, przez chrzest zostali włączeni w zbawcze
dzieło Chrystusa, dlatego winni dawać świadectwo miłości
Bożej, wyrażone we własnej miłości i wierności. Jednak, aby

Por. L. Pawlak, Małżeństwo i rodzina w Biblii [online], [dostępne
9.05.2009] w World Wide Web http://www.isnr.nq.pl/http/5_Skrypty/ks_
Pawlak//3.0_Malzenstwo_i_rodzina_w_Biblii.pdf, s. 19.
5
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te elementy były możliwe do wypełnienia konieczne jest powołanie do małżeństwa.
Zadania współczesnego małżeństwa określone zostały
przez papieża Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej o zadaniach małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym „Familiaris consortio”. Na jedność małżeńską składają się dwa podstawowe czynniki: łączność duchowa oraz łączność cielesna.
Łączność duchowa małżonków znajduje swoje uzasadnienie
w podobnym postrzeganiu świata oraz wspólnej hierarchii
wartości, tak religijnych, jak i społecznych. Małżeństwo z woli
Boga stanowi rzeczywistość religijną oraz świętą. Małżeńska
świętość pozwala na właściwe przeżywanie wartości ludzkich,
które umożliwiają kobiecie i mężczyźnie pozostawanie w głębokiej zażyłości z Bogiem, a także między sobą.6
Zgodnie z chrześcijańskim pojmowaniem małżeństwa łączność cielesna możliwa jest tylko i wyłącznie w małżeństwie,
bowiem akt małżeński obejmuje nie tylko sferę biologiczną,
ale również dotyczy wewnętrznej istoty osoby ludzkiej. Jedynie prawdziwe urzeczywistnienie wspólnoty małżeńskiej,
obejmującej sferę duchową, a także cielesną, jest integralną
częścią wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny, która ich łączy aż do śmierci. Dar z ciała jednej osoby dla drugiej, winien
być znakiem i owocem pełnego, osobowego oddania.7
Wobec tego małżeństwo i rodzina nie są wynikiem narzucanej z zewnątrz (przez władzę państwową lub religijną) jedynie
słusznej i prawomocnej formy życia społecznego, ale świadomym oraz wolnym wyborem wspólnej drogi życia dwojga ludzi. Poprzez jedność małżeńską kobieta i mężczyzna

6
7

Tamże, s. 9.
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 11.
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przyjmują, wewnętrzną wspólnotę życia oraz miłości, która
została zamierzona przez Boga już w momencie stworzenia.8
Kobieta i mężczyzna tworzący małżeństwo powinni być dla
siebie partnerami. Więź, która ich połączyła, sprawia, że bezwarunkowo siebie akceptują we własnej inności. Miłość taka docenia drugiego człowieka nie ze względu na określone cechy, lecz
dostrzega niezasłużony dar drugiej osoby. Owa bezwarunkowa
akceptacja dopełnia się w wierności. Wierność nie jest tylko zewnętrzną formą miłości, ale prawdą charakteryzującą miłość.
Oznacza to, że wierność nie jest tylko unikaniem pozamałżeńskich aktów seksualnych, ale jest dobrowolnym zaangażowaniem w rozwój wspólnoty małżeńskiej, wyrażonym w podstawowych relacjach codzienności: my to ty i ja. Dobrowolna
wierność sprawia, że miłość małżeńska jest trwała.9
Podstawę trwałości i wierności małżeńskiej stanowi natura
miłości. Istota miłości jest bowiem darowaniem siebie drugiej
osobie, bez ograniczeń czasowych, a taki dar z siebie można
ofiarować tylko jednej osobie. Dlatego w myśl nauki chrześcijańskiej, małżeństwo jest decyzją na całe życie. Owa decyzja
znajduje swoje uzasadnienie w słowach Jezusa: „I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało” (Mt 19,5-6). Miłość małżeńska jest całością, w której
zawierają się wszelkie elementy osoby. Są nimi impulsy ciała
oraz instynktu, wzmocnione przedziwną siłą uczuć, a także
przywiązaniem. Dopełnieniem tych elementów jest dążenie
Por. W. Niemczyk, Rodzina w planie Bożym według nauczania Jana
Pawła II [online],[dostępne 9.05.2009] w World Wide Web http://nasza_
sp77.republika.pl/xwojciech_rodzina.htm.
9
Por. G. Hover, Małżeństwo w chrześcijaństwie, w: F. Konig, H. Waldenfels (red.), Leksykon religii. Zjawiska, dzieje, idee, Warszawa 1997,
s. 231-233.
8
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ducha i woli ku wzajemnemu dobru. Zatem miłość między
małżonkami jest nie tylko jednością dwóch osób, ale także łączy dwie osoby w jedno ciało, jedno serce i jedną duszę. Tak
przyjęta miłość małżeńska pogłębia się przez wspólne życie
wiarą oraz przyjmowanie Komunii świętej.10
Chrześcijańska nauka o małżeństwie stawia przed małżonkami dwa podstawowe zadania: prokreację, a więc zrodzenie
i wychowanie potomstwa oraz administrowanie światem, czyli
czynienie go sobie poddanym. Jednocześnie należy podkreślić, że współczesna katolicka nauka o rodzinie, wskazuje tym
wszystkim małżeństwom, które z różnych przyczyn nie mogą
mieć własnych dzieci, na liczne sieroty potrzebujące miłości
rodzicielskiej.
Małżeństwo, a wraz z nim rodzina stanowią jedną z najcenniejszych dóbr ludzkości. Kościół katolicki świadomy wielkości tego dobra, pragnie udzielać pomocy i rady wszystkim tym,
którzy są zatroskani o losy małżeństwa i rodziny w dzisiejszym świecie.11 Dlatego nieustannie przypomina swoim wiernym o nierozerwalności więzi małżeńskiej, stanowiącej obraz
Przymierza, łączący Boga z ludem.
3.1 Prawosławna nauka o małżeństwie

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich podaje bardzo
dokładne określenie małżeństwa, które brzmi: „Małżeńskie
przymierze, ustanowione przez Stwórcę i unormowane Jego
prawami, poprzez które mężczyzna i kobieta osobistą nieodwołalną zgodą tworzą między sobą wspólnotę całego życia; skierowane jest ze swej natury do dobra małżonków oraz do
10
11

Por. KKK 1643-1644.
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 1.
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zrodzenia i wychowania dzieci” (kan. 776 § 1).12 Kodeks
Wschodni wskazuje również, że małżeństwo zostało ustanowione przez Boga, a także podkreśla także Boskie pochodzenie praw i obowiązków małżeńskich.13
W teologii prawosławnej małżeństwo również postrzegane
jest w ścisłym związku z Eucharystią oraz tajemnicą Chrystusa. Tajemnica człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo
Boże. Kościół prawosławny podkreśla niezwykłą wartość małżeństwa dla prawidłowego rozwoju cywilizacyjnego świata,
a także ukazuje jego trwałą sakramentalną godność.14 Katechizm Kościoła prawosławnego określa małżeństwo jako „misterium Kościoła”, czyli sakrament. Zgodnie z nauką chrześcijaństwa prawosławnego najpełniejszy związek człowieka
i Boga urzeczywistnia się w Eucharystii, zwanej „Boską Liturgią”, dlatego też właściwe rozumienie sakramentu małżeństwa w prawosławiu pozostaje w ścisłym związku z Boską Liturgią eucharystyczną. Chrześcijaństwo Wschodu wyraźnie
podkreśla, że eucharystyczne rozumienie małżeństwa wskazuje na podstawowe powołanie człowieka, którym jest urzeczywistnianie obrazu Bożego, a także przeznaczenie człowieka do
uczestnictwa w życiu samego Boga.15
Arcybiskup Sawa Hrycuniak stwierdza, że „małżeństwo
jest sakramentem wielkim, bowiem w nim i poprzez niego może
W. Góralski, Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich
(według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich), Lublin 1992, s. 7.
13
Por. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997,
s. 187.
14
Por. W. Hryniewicz, John Meyendorff – teolog i ekumenista, w:
J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin
1995, s. 9.
15
Por. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia,
życie, Lublin 1995, s. 11.
12
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być doświadczone przez człowieka Królestwo Boże”.16 Kościół
prawosławny z całą mocą podkreśla, ze poza Kościołem nie
ma sakramentów, zatem również znaczenie małżeństwa jako
sakramentu nie jest możliwe poza zgromadzeniem eucharystycznym.17
Teologia prawosławna uczy, że w małżeństwie kobieta
i mężczyzna stają się jednym ciałem, a przy tym są członkami
Ciała Chrystusowego. Natomiast ich związek przypieczętowany zostaje przez Ducha Świętego żyjącego w każdym z nich.18
Kościół prawosławny również wskazuje wydarzenie w Kanie
Galilejskiej jako element łączący sakramenty małżeństwa
i Eucharystii. Dzięki obecności Jezusa w życiu małżonków
z Kany, woda przemieniona została w wino. Natomiast przez
obecność Chrystusa w życiu chrześcijańskich małżonków,
grzeszne życie człowieka przemienia się w rzeczywistość Królestwa Bożego.19
Prawosławna nauka o małżeństwie ukazuje je jako akt radosny, ponieważ daje zadowolenie dla dusz oraz ciał małżonków. W łączności małżeńskiej uwidoczniona została godność
prawdziwego człowieka. Zatem małżeństwo w myśli prawosławnej daje ludziom radość tworzenia życia, a przez tę możliwość stają się podobni do swojego Stwórcy, który powołał do
życia pierwsza istotę ludzką.20
Życie w małżeństwie prawosławnym jest dążeniem do jedności i pełni człowieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że
mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem bez kobiety, ani
S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok
1994, s. 129.
17
Tamże.
18
Por. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu.., dz. cyt, s. 20.
19
Tamże, s. 20.
20
Por. S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie ..., dz. cyt., s. 130.
16
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kobieta nie jest w pełni człowiekiem bez mężczyzny.21 Taka
nauka jest zbieżna z ujęciem katolickim.
3.2 Protestancka nauka o małżeństwie

W nauce Kościołów protestanckich małżeństwo jest darem
Bożym, stanowiącym przymierze dwojga osób: kobiety i mężczyzny. Para zobowiązuje się dobrowolnie do wspólnego życia
we wzajemnej miłości, a także odpowiedzialności, jak również
poddaje się wspólnemu dzieleniu radości i smutków. Ponadto
małżeństwo ewangelickie winno obdarzać się zaufaniem
i wzajemnie się udoskonalać. Ważnymi przymiotami małżeństwa są jedność oraz nierozerwalność, bowiem pochodzą od
Boga i zostały ustanowione Jego autorytetem.22
Kościoły protestanckie nauczają swoich wiernych, że małżeństwo stanowi część wspólnoty Kościoła, a zarazem jest
społecznością świętych. Owa społeczność powołana została
do umacniania się w wierze poprzez czytanie i zgłębianie Słowa Bożego, przyjmowanie sakramentów oraz modlitwę.
Wspólnota rodzinna żyje i działa dla dobra jedności, a także
pokoju Kościoła oraz Ojczyzny i całego świata.
Kościół Ewangelicko-Augsburski uważa, ze jednym z jego
podstawowych obowiązków jest wychowywanie wiernych do
stanu małżeńskiego oraz życia w rodzinie. Aby dobrze wypełniać ten obowiązek, Kościół prowadzi służbę duszpasterską

Por. D. Sawicki, Prawosławie i katolicyzm – siostrzane Kościoły?
[online], [dostępne 13.05.2009] w World Wide Web http://www.areopag.eu/
prawoslawie-i-katolicyzm-siostrzane-koscioly.html.
22
Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 107.
21
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nauczając Słowa Bożego, a także pouczając o sensie jedności
małżeńskiej, jej świętości oraz trwałości.23
4. Elementy wspólne podzielonego chrześcijaństwa
dotyczące małżeństwa
Mimo, że chrześcijaństwo jest podzielone na trzy główne
nurty: katolicki, prawosławny i protestancki, to wszystkie te
Kościoły podkreślają szczególną rolę małżeństwa. Małżeństwo zostało przez Boga ustanowione w Raju i potwierdzone
przez Jezusa jako związek na całe życie między mężczyzną
i kobietą w partnerstwie i miłości. Dla chrześcijanina związek
małżeński to połączenie się zarówno z Bogiem, jak i ze współmałżonkiem, toteż powinni się łączyć tylko tacy partnerzy,
których łączy wspólnota wiary. Wzajemna miłość, godność,
szacunek i odpowiedzialność są podstawą związku, który
przecież ma odzwierciedlać miłość, świętość, bliskość i trwałość więzów, jakie łączą Chrystusa z Jego Kościołem. Często
podczas uroczystości ślubnej przytaczane są następujące słowa: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).
Między poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa, istnieją
nieznaczne różnice w pojmowaniu istoty małżeństwa. Wspólnym źródłem, z którego wypływa ta nauka jest Biblia, a w sposób szczególny słowa Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. W ciągu wielu wieków swojej historii Kościół utrwalił monogamiczny
typ małżeństwa wśród swoich wyznawców. A zatem legalnym
jest związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, który zostaje
zawarty na całe życie. Podczas zawarcia religijnego związku
małżeńskiego, nowożeńcy przyrzekają sobie wzajemną miłość,
23

Tamże, art. 113.
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wierność oraz szacunek. Kobieta i mężczyzna zobowiązują się
wobec Boga i Kościoła dzielić ze sobą wszelkie radości, a także
smutki, szczęście oraz niedolę w dobrych i złych dniach całego
swojego życia. Aby wreszcie na koniec złożyć ślubowanie, wyrażające wolę trwania w małżeństwie aż do śmierci.24
5. Sakramentalność małżeństwa
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez
Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601). Dlatego małżeństwo w Kościołach katolickim i prawosławnym
jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem ustanowionym
przez Jezusa, wskazującym niewidzialną łaskę. Jezus swoją
publiczną działalność rozpoczął podczas wesela. Przez cud
w Kanie Galilejskiej, Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa w godach nowożeńców. Małżeństwo zatem jest
dobrem ofiarowanym ludzkości, a także od wydarzeń w Kanie,
zostało przypieczętowane znakiem obecności Chrystusa.25
Łaska Chrystusowa zostaje udzielona nowożeńcom podczas sakramentu małżeństwa. Łaska wypływająca z sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalania miłości
małżonków oraz pogłębiania ich nierozerwalnej jedności. Źródłem owej łaski jest sam Chrystus, który przez swoją obecność
w chrześcijańskim małżeństwie, umacnia kobietę i mężczyznę
Por. J. Motyka, O chrześcijańskie małżeństwo, „Jednota” 1985,
nr 8–9, s. 20.
25
Por. KKK 1613.
24
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do pójścia za Nim oraz przyjęcia swojego krzyża codziennych
trudów. Obecność Jezusa w małżeństwie chrześcijan, pomaga
słabym ludziom podnosić się po upadkach, a także wzmacnia
ich we wzajemnym przebaczaniu przewinień wynikających
z ludzkiej słabości i ułomności.26 Po przez otrzymaną łaskę
w sakramencie małżeństwa, ludzie udoskonalają swoją wzajemną miłość, wzorując się na umiłowaniu Kościoła przez
Chrystusa. Ponadto łaska ta umacnia nierozerwalną jedność
małżeńską oraz uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
Między małżonkami powstaje nierozwiązywalny związek,
trwający aż do śmierci.27
Natomiast w protestantyzmie małżeństwo traktowane jest
jako instytucja społeczna, której nie ustanowił Jezus Chrystus,
a zatem nie jest sakramentem. Jednocześnie Kościoły protestanckie uznają związek małżeński za stan święty. Protestanci
uważają, bowiem że małżeństwo należy do porządku stworzenia, a nie porządku zbawienia.
W ujęciu protestanckim celem małżeństwa jest jedność duchowa i cielesna małżonków, a zatem szczególny akcent jest
położony na wspólnotę. Jednocześnie teologia protestancka
uważa, że nawet bez dzieci, małżeństwo jest pełne, a co się
z tym łączy prokreacja nie jest celem małżeństwa, aczkolwiek
powinna mieć miejsce właśnie w małżeństwie. Ponadto kościoły protestanckie podkreślają, że małżeństwo lub sakrament
małżeństwa nie udziela łaski małżonkom. Tym, który owej łaski udziela jest Bóg. „Bóg daje łaskę i błogosławieństwo wiernym, gotowym do pokuty, a także omylnym małżonkom.”28
Por. KKK 1641-1642.
Por. Sakrament, w: ABC Chrześcijanina, S. Zalewski (red.), Warszawa 1999, s. 228–229.
28
Małżeństwo i rodzina, w: Etyka wielkich religii, M. Klöcker, M.,U.,
Tworuschka (red.), Warszawa 2002, s. 30–31.
26
27
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6. Zawarcie związku małżeńskiego
Zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe tylko wówczas, gdy obie strony chcą to uczynić dobrowolnie i bez przymusu. W tradycji chrześcijańskiej podczas ceremonii ślubnej
małżonkowie przysięgają sobie miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską. Teksty przysięgi małżeńskiej w katolicyzmie,
prawosławiu, a także w większości kościołów protestanckich
są takie same. „Ja (tu imię Pana Młodego) biorę Ciebie (tu
imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”
Kościół katolicki dąży, aby sakramenty były udzielane podczas mszy świętej. Dlatego najczęściej sakramentu małżeństwa dokonuje się podczas Eucharystii sprawowanej w intencji
młodej pary. Na ceremonię zaślubin składają się następujące
elementy: potwierdzenie przed kapłanem woli zawarcia związku małżeńskiego, wezwanie Ducha Świętego poprzez śpiew
hymnu złożenie przysięgi małżeńskiej i nałożenie obrączek.
W obrządku katolickim ślubu udzielają sobie nawzajem nupturienci, natomiast kapłan pełni funkcję świadka potwierdzającego ważność zawieranego aktu.29
Zewnętrznym symbolem połączenia małżeńskiego jest
przewiązanie rąk nowożeńców stułą przez kapłana w prawosławiu i katolicyzmie, natomiast w obrządku protestanckim
wypowiadane są słowa błogosławieństwa. Natomiast widocznym znakiem małżeństwa są obrączki, które małżonkowie nakładają sobie na palec.30
29
30

Por. Przełomowe momenty życia, w: Etyka wielkich..., dz. cyt., s. 101.
Por. E. Wnuk-Lisowska, Małżeństwo..., dz. cyt., s. 395.
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6.1 Obrzędy ślubne w prawosławiu

Niezwykle bogata ceremonia ślubna w cerkwi prawosławnej, domaga się pogłębionej refleksji nad symboliką towarzyszących jej elementów. Liturgia zaślubin składa się z dwóch
podstawowych części: zaręczyn i koronacji.
Zaręczyny dokonują się w przedsionku cerkwi. Kapłan modli się w intencji małżonków, prosząc Boga, aby zachował ich
w miłości, prawdzie, pokoju, zgodzie i pobłogosławił nierozerwalną więzią na wzór Rebeki i Izaaka. Podczas tego obrzędu
narzeczonym zostają wręczone zapalone świece, które przypominają biblijną przypowieść o pannach wychodzących na spotkanie Oblubieńca: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! (...) nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły
z nim na ucztę, i drzwi zamknięto” (Mt 25,6-10). Światło jest
oznaką radości. Natomiast ogień dający ciepło, symbolizuje radość spotkania dwojga kochających się ludzi, a także ich czystość.31 Podczas zaręczyn wypowiadane są słowa: „Zaręcza się
sługa Boży [imię] służebnicy Bożej [imię] w imię Ojca i Syna,
i Świętego ducha. Amen.”32 Słowa te stanowią najstarszy fragment ceremonii zaręczyn w liturgii prawosławnej.
Również podczas zaręczyn narzeczeni zostają pobłogosławieni przez kapłana obrączkami, które symbolizują wieczność
i nierozerwalność związku małżeńskiego, dlatego że wieczna
i nieprzerwana jest łaska Ducha Świętego. Wymiana obrączek
jest znakiem podwójnego oddania siebie drugiej osobie,

Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeństwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide
Web
http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.
32
E. Smykowska, Liturgia prawosławna, Warszawa 2004, s. 50.
31

156

chrześcijańskie rozumienie małżeństwa

natomiast bogu obojga narzeczonych jako jedności.33 Obrączki
zaręczonym, na palce prawej dłoni, nakłada kapłan, celebrujący uroczystość.
Druga część zaślubin według rytuału prawosławnego nazywana jest koronowaniem. Koronowanie jest właściwym obrzędem zaślubin, który charakteryzuje się długim czasem celebracji oraz wielością elementów. Młoda para stoi pośrodku cerkwi
przed anałojem34, na którym leży Ewangelia, korony ślubne
oraz kielich z winem.
Wieńce, czyli korony nakładane na głowy nowożeńców są
symbolem koron Królestwa Bożego. Nakładane przez kapłana
na głowę człowieka podkreślają ukoronowanie Boskiego
stworzenia. Inną wymową koron jest cześć i chwała wieńców
męczeńskich, ponieważ Królestwo Boże jest świadectwem
Chrystusa, a więc cierpienia i krzyża. Ponadto korony oznaczają, że mężczyzna jest królem, a kobieta – królestwem.35
Podczas obrzędu koronowania, wypowiadane są następujące
słowa: „Wieńczy się sługa Boży [imię] służebnicy Bożej [imię]
w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen”36, po czym
Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeństwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide
Web
http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.
34
Anałoj – wysoki, prostokątny pulpit, na którym leżą ikony odpowiadające świętom lub świętym czczonym w danym dniu roku liturgicznego.
Na nin kładzie się również Ewangelię i krzyż. Anałoj ustawiony jest przed
ikonostatsem, czyli przegrodą ozdobioną ikonami, która w cerkwi oddziela
część ołtarzową, zwaną ałtar od nawy głównej, przeznaczonej dla wiernych. Por. E. Smykowska, Liturgia ..., dz. cyt., s. 8–9, 31–32.
35
Por. E. Smykowska, Zwyczaje i obrzędy prawosławne, Warszawa
2006, s. 31.
36
Por. Tenże, Liturgia..., dz. cyt., s. 50.
33
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kapłan błogosławi nowożeńców słowami: „Panie Boże nasz,
sławą i chwałą uwieńcz ich.”37
Natomiast jeden, wspólny kielich wskazuje na wspólny los
małżonków. Wraz z zawarciem związku małżeńskiego kobieta
i mężczyzna stają się jednym ciałem. Dzielą wspólne radości
oraz smutki, a także posiadają wspólne myśli i pragnienia. Te
wszystkie wspólne przeżycia winny umacniać małżonków do
pokładania wszelkiej nadziei w Chrystusie.38 Wreszcie trzykrotne obejście anałoja symbolizuje drogę, którą małżonkowie
wspólnie będą kroczyć w stronę Królestwa Bożego.39 W Kościele prawosławnym to kapłan jest szafarzem sakramentu.40
6.2 Ceremonia protestancka

Kościoły protestanckie uznają państwowe prawo rodzinne
i akceptują ślub cywilny zawarty przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego za wiążący małżonków. Jednocześnie w niektórych kościołach ewangelickich odprawiane jest nabożeństwo, podczas którego młodej parze udzielane zostaje błogosławieństwo, z racji wstąpienia w związek małżeński. Podczas

Tamże, s. 50.
Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeństwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide
Web
http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.
39
Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeństwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide
Web
http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.
40
Por. Małżeństwo, w: E. Smykowska, Liturgia..., dz. cyt., s. 50.
37
38
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uroczystości przypominane są również nowożeńcom zalecenia
zawarte w Piśmie Świętym, odnoszące się do małżeństwa.41
Zawarcie związku małżeńskiego w rycie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego poprzedzone jest publicznym ogłoszeniem zapowiedzi, w których podawane są dokładne dane
o osobach zamierzających zawiązać małżeństwo.42 Błogosławieństwo zamiaru zawarcia związku małżeńskiego potwierdzone jest słowami psalmu: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na
próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127,1).
Małżeństwo uważa się za zawarte w chwili, gdy kobieta
i mężczyzna jednocześnie obecni złożą wobec uprawnionego
duchownego zgodnie z oświadczenie woli. Małżeństwo protestanckie zostaje zawarte przed Bogiem w obecności duchownego i dwóch świadków.
7. Rozwiązanie małżeństwa
Jezus pouczył, że osoba, która rozwodzi się ze współmałżonkiem, z wyjątkiem cudzołóstwa, i wstępuje ponownie
w związek małżeński, popełnia cudzołóstwo. „Kto oddala
Por. R. Kirste, H. Schultze, Święta wielkich religii – kalendarz międzyreligijny, Warszawa 1998, s. 63.
42
„Następująca para narzeczonych zapowiada zawarcie związku małżeńskiego: (imiona i nazwisko narzeczonego), syn (imię i nazwisko ojca)
i (imię i nazwisko rodowe matki), data i miejsce urodzenia lub tylko wiek,
zamieszkały w…, kawaler (wdowiec lub ewentualnie stanu wolne-go), wyznania… oraz (imiona i nazwisko narzeczonej), zawód, córka (imię i nazwisko ojca) i (imię i nazwisko rodowe matki), data i miejsce urodzenia lub
tylko wiek, zamieszkała w…, panna (wdowa lub ewentual-nie stanu wolnego), wyznania…”. Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009]
w World Wide Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 118.
41
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swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19, 9). Chociaż niektóre związki rodzinne dalekie są od idealnych, to jednak małżonkowie, którzy złączeni
są ze sobą w Chrystusie, mogą osiągnąć jedność w miłości,
dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego i pomocy Kościoła.
Dlatego z racji na sakramentalny charakter małżeństwa,
rozwiązanie umowy ślubnej jest możliwe tylko wskutek śmierci jednego ze współmałżonków. W Kościele katolickim nie ma
rozwodów. Jednak istnieją ważne przyczyny (zatajenie choroby psychicznej lub bezpłodności), w wyniku których jedno
z małżonków może ubiegać się przed sądem biskupim
o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Kościół prawosławny również uznaje nierozerwalność małżeństwa, jednak dopuszcza rozwód, przy czym absolutnie nie
jest możliwe czwarte małżeństwo. Wyrażenie zgodny przez
cerkiew prawosławną na zawarcie kolejnego związku małżeńskiego jest ustępstwem wobec ludzkiej słabości i ułomności.
Również ceremonia ślubna podczas zawierania ponownego
związku małżeńskiego w cerkwi ma odmienny charakter. Powtórna uroczystość ślubna w obrządku prawosławnym pozbawiona jest obrzędu koronacji, zaś całe nabożeństwo ma charakter pokutny, odmawiane są także modlitwy pokutne.43
Kościoły protestanckie nie odmawiają osobom rozwiedzionym ponownego zawarcia związku małżeńskiego. Jednak niektóre z Kościołów ponowne zawarcie religijnego związku
małżeńskiego, poprzedzają szczególną procedurą wyrażania
zezwolenia. Procedura taka łączy się z katechezą duszpasterską i rozmowami na temat istoty małżeństwa religijnego.44
43
44

Por. Małżeństwo, w: E. Smykowska..., dz. cyt., s. 50–51.
Por. Przełomowe momenty życia, w: Etyka wielkich..., dz. cyt., s. 101
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Osoby rozwiedzione pragnące wstąpić w nowy, religijny
związek małżeński, muszą otrzymać dyspensę Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Natomiast małżeństwo
rozwiedzione, które ponownie nawiązało pożycie, nie powtarza zawarcia związku, ani nie otrzymuje ponownego błogosławieństwa. Pojednanie małżeństwa jest właściwym powrotem
do wcześniej zawartego przed Bogiem związku. Pogodzone
małżeństwo protestanckie zawiera jedynie związek cywilny
w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie po spowiedzi i Komunii świętej, zostaje włączone w modlitwę Kościoła.45
8. Małżeństwa różnowierców
Małżeństwo dwóch osób o różnych poglądach religijnych
jest trudne z kilku względów. Narzeczeni różnią się w jednej
z najdelikatniejszych sfer ludzkiego życia, także z wiarą związany był proces wychowywania i kształcenia człowieka w jego
najbliższym otoczeniu.
Stanowisko poszczególnych Kościołów wobec zawierania
małżeństw mieszanych jest podobne – duchowieństwo nie jest
przychylne wobec tego rodzaju mariażu. Jednocześnie
zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich, nie chcąc stawać na
drodze miłości narzeczonych, poprzez organizowanie różnego
rodzaju katechez, troszczą się o małżeństwa mieszane. Papież
Paweł VI wydał dokument „Martrimonia mixta”46, w którym
zezwolił biskupom udzielania dyspensy od formy kanonicznej
Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 150.
46
Paweł VI, Motu prioprio Matrimonia mixta, Rzym 1970.
45
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zawierania małżeństwa. Postanowienia te utrwalone zostały
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (§ 1125-1128).
Zatem zawarcie związku małżeńskiego między osobami
będącymi członkami różnych Kościołów chrześcijańskich jest
możliwe pod pewnymi warunkami. Kościół katolicki udziela
dyspensy swoim wiernym, jeśli strona katolicka wyrazi szczerą gotowość do zachowania wiary katolickiej oraz dawania
o niej świadectwa. Ponadto strona katolicka winna dołożyć
wszelkich starań, aby dzieci zostały ochrzczone w wierze Kościoła katolickiego i wychowane zgodnie z wartościami katolickimi.
Podobne warunki stawia chrześcijaństwo protestanckie,
aczkolwiek wyraża zatroskanie wobec osób wstępujących
w związek małżeński z członkiem innego Kościoła.47
Najtrudniejszym warunkiem do wypełnienia, któremu muszą sprostać narzeczeni jest zaszczepianie w małżeństwie religijności własnego Kościoła. Wydaje się, że jest to bardzo trudne zadanie, a nawet niemożliwe. Dlatego w praktyce dnia
codziennego małżonkowie ze związków mieszanych religijnie
mają trzy rozwiązania. Każda z osób pozostaje we własnym
Kościele, jednak to rozwiązanie komplikuje się w momencie
narodzin dzieci. Drugą możliwością jest rezygnacja z praktykowania własnej religii na rzecz religii współmałżonka.
I wreszcie trzeci sposób – całkowite odejście od praktykowania religijnego stylu życia wobec trudności narzucanych przez
Kościoły.
Właśnie ze względu na piętrzące się trudności oraz rygorystyczne wymaganie przestrzegania prawa kościelnego władze
Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 130–144.
47
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zwierzchnie Kościołów chrześcijańskich przestrzegają swoich
wiernych przed zawieraniem małżeństwa z wyznawcą innej
wiary.48
9. Małżeństwa duchownych
Kwestia zawierania małżeństw przez duchownych jest
zróżnicowana i zależy od interpretacji nakazów biblijnych
przez poszczególne Kościoły chrześcijańskie. Kościół katolicki odrzuca możliwość zawierania małżeństw przez kapłanów.
Kościoły tradycji wschodniej wprowadziły zasadę dobrowolnego przyjmowania celibatu, natomiast Kościoły reformatorskie całkowicie go odrzucają, aczkolwiek nie zakazują.
9.1 Ujęcie katolickie

Kościół katolicki naucza, że kapłani i zakonnicy winni pozostać w stanie bezżennym, ze względu na królestwo niebieskie: „są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego
sami zostali bezżenni” (Mt 19,12). Bezżenność ta utożsamiana
jest z celibatem (łac. caelebs, bez żony, samotny), czyli formą
życia polegającą na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński. Praktykowany w niektórych religiach, wśród kapłanów i zakonników wybranych Kościołów
chrześcijańskich oraz w buddyzmie.49 Kościół katolicki wymaga życia w celibacie od niektórych diakonów, a także wyświęconych prezbiterów oraz biskupów. Wymaganie to zostało

48
49

Por. Małżeństwo, w: ABC Chrześcijanina..., dz. cyt., s. 145.
Por. Celibat, w: ABC chrześcijanina..., dz. cyt., s. 41.
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wprowadzone w związku z reformami Kościoła zapoczątkowanymi przez papieża Kaliksta II.50
Jednocześnie współczesne prawo kanoniczne Kościoła katolickiego zezwala na wyświęcanie żonatych mężczyzn na
prezbiterów w trzech przypadkach: w katolickich Kościołach
Wschodnich, w wyjątkowych okolicznościach Kościoła prześladowanego, takie działania miały miejsce w przeszłości na
terenach ZSRR i Czechosłowacji oraz wśród księży innych
wyznań. Kapłani wyświęceni w Kościele anglikańskim starokatolickim lub ewangelickim, deklarujący pragnienie wstąpienia do Kościoła katolickiego, otrzymują dyspensę od zachowania celibatu i mogą otrzymać święcenia kapłańskie będąc
mężczyznami żonatymi.51 Ponadto Kościół katolicki praktykuje dopuszczanie żonatych mężczyzn do diakonatu stałego.
9.2 Ujęcie prawosławne

Kościół prawosławny dzieli swoje duchowieństwo na dwie
grupy: białe, czyli kapłanów żonatych oraz czarne – mnichów.
Dlatego celibat w cerkwi i Kościołach Wschodu obowiązuje
zakonników, a także biskupów, ponieważ wybierani są spośród
mnichów.
Kandydat na księdza prawosławnego w pierwszej kolejności musi dokonać wyboru swojej przyszłej drogi w służbie
Bogu, Kościołowi i ludziom. Przed święceniami diakonatu
alumn decyduje o swoim przyszłym życiu religijnym i społecznym, mając do wyboru trzy sposoby: wstąpienie do
Por. E. Abbot, Historia celibatu, Wrocław 2003.
W przypadku kościołów, których sukcesji Stolica Apostolska nie
uznaje, przejście z kościoła do kościoła wiąże się z powtórnymi święceniami kapłańskimi. Por. G. Salvini, Księża, którzy odchodzą – księża, którzy
wracają, „Przegląd Powszechny” 2007, nr 9.
50
51
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monastyru i złożenie wieczystych ślubów zakonnych, dobrowolne życie w celibacie oraz wstąpienie w związek małżeński.
Dokonanie wyboru wymaga od mężczyzny dużej dojrzałości,
ale dopiero po podjęciu tej decyzji alumn może otrzymać
święcenia. Jeśli mężczyzna się nie ożeni przed święceniami,
będzie musiał żyć w celibacie.52
Małżeństwo oddziałuje również na kapłaństwo duchownego prawosławnego oraz na jakość posługi księdza, a także
treść jego kazań. W tradycji prawosławnej to właśnie żona
księdza zajmuje specjalne miejsce, nie tylko w jego życiu, ale
również w życiu społeczności parafialnej. Zazwyczaj pierwsza
dowiaduje się o problemach w parafii, jak również sama włącza się w pracę na rzecz parafii. Dlatego żona duchownego
musi być wyznania prawosławnego. Może przejść na prawosławie, ale w dniu ślubu musi być wierną Kościoła Wschodniego.53
Bycie żoną duchownego nie jest proste. Kilka lat temu Prawosławna Cerkiew Grecka powołała komitet, którego zadaniem jest przygotowywanie kandydatek na żony duchownych.
W ramach programu młode Greczynki dowiadują się, jak wygląda codzienne życie księdza. Kościół w Grecji obserwuje
nieustannie zmniejszającą się liczbę żonatych mężczyzn przystępujących do święceń kapłańskich, co grozi drastycznym
spadkiem liczby powołań. Taka sytuacja spowodowana jest
kilkoma czynnikami, a najważniejszym wydaje się być nieprzystosowanie oraz niechęć młodych kobiet w Grecji do roli
żony duchownego. Żona księdza musi akceptować priorytety
Por. M. Blaza, Pytania o wiarę [online],[dostępne 16.05.2009]
w World Wide Web http://mateusz.pl/pow/pow_991018.htm
53
Por. D. Sawicki, Prawosławie i katolicyzm – siostrzane Kościoły?
[online], [dostępne 13.05.2009] w World Wide Web http://www.areopag.eu/
prawoslawie-i-katolicyzm-siostrzane-koscioly.html
52
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męża, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się parafia i dobro społeczności. Ponadto młodym kobietom – nowoczesnym Europejkom, coraz trudniej jest zaakceptować zewnętrzny wygląd męża: długą brodę oraz czarne szaty
duchownego.54
Jednocześnie żony księży prawosławnych mają świadomość, że często wieczory lub dni świąteczne, zamiast z rodziną, mąż będzie musiał spędzić z ludźmi, którzy poproszą o pomoc lub rozmowę, a także spowiedź. Zazwyczaj żoną księdza
zostaje absolwentka teologii lub kobieta związana z życiem
cerkwi. Kobiety te są przygotowane i świadome, że mężczyzna będzie należał przede wszystkim do Kościoła. Ponadto
żony księży prawosławnych angażują się w życie parafii. Pomagają mężom w prowadzeniu kancelarii parafialnej, opiekują
się dziećmi i młodzieżą prowadząc śpiew, a także różne koła
zainteresowań przy kościele oraz uczą religii. Chociaż w Kościele prawosławnym rozwód księdza jest możliwy, to jednak
został obwarowany trudnymi do pokonania, warunkami. Duchowny prawosławny nie może również zawrzeć kolejnego
małżeństwa, nawet jeśli jest wdowcem.55
9.3 Ujęcie protestanckie

Nauka Kościołów reformacji dotycząca celibatu wiąże się
z instrukcjami zawartymi w Piśmie Świętym: „Gdy Jezus
przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce”. (Mt 8,14); „Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?”
Por. M. Miarczyński, Żona dla księdza [online], [dostępne
27.09.2005] w World Wide Web http:// www.kosciol.pl.
55
Por. Ksiądz pragnie żony – z prof. J. Baniakiem rozmawia K. Wiśniewska, „Duży Format” 4 (812) 2009, s. 6-7.
54
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(1Tm 3,5); „Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia
Pańscy i Kefas?” (1Kor 9,5); „Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej
jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.” (1Kor 7,9). Na tej
podstawie Kościoły protestanckie, starokatolickie i Kościół
anglikański zniosły celibat dla wszystkich duchownych, aczkolwiek dopuszczalne jest dobrowolne bezżeństwo. W Kościele ewangelicko–augsburskim celibat obwiązuje zazwyczaj
siostry diakonisy.56
Nauka dotycząca małżeństw duchownych w Kościołach
protestanckich jest podobna, a w niniejszym artykule zostanie
omówiona na przykładzie Kościoła ewangelicko–augsburskiego. Jak już wcześniej zasygnalizowano, protestantyzm nie widzi przeszkód w zawieraniu związków małżeńskich przez duchownych tego wyznania. Zgodnie z doktryną ogłoszoną przez
Marcina Lutra, Kościół protestancki uważa: „Przeto ci, którzy
nie są zdolni do życia w celibacie, powinni zawierać małżeństwa, albowiem postanowienia Bożego i porządku Bożego nie
może zmienić żadne prawo ludzkie i żadne ślubowanie. Dlatego naucza się u nas, że kapłani mogą pojmować małżonki...”.57
Jednak przed zawarciem związku duchowny musi uzyskać
pisemną zgodę Biskupa Kościoła, a po zawarciu związku małżeńskiego, zawiadomić Konsystorz, czyli Fundusz Kościelny,
a także przesłać metrykę ślubu do akt. Natomiast studenci teologii, pragnący podjąć pracę w Kościele, powinni uzyskać
Diakonisa od XIX w. w Kościele ewangelicko-augsburskim funkcjonuje świeckie stowarzyszenie diakonis, które skupia kobiety pracujące na
rzecz innych, szczególnie w szpitalach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Por. Diakonisa, w: ABC chrześcijanina..., dz. cyt., s. 54–55.
57
M. Luter, Konfesja Augsburska - O małżeństwie kapłanów, w: Z. Pasek, Wyznania wiary. Protestantyzm, Kraków 1999, art. XXIII.
56
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pisemne zezwolenie Biskupa na zawarcie związku małżeńskiego.
Pastor Kościoła protestanckiego nie może poślubić kobiety
należącej do innego Kościoła (poza wyjątkiem osób przynależących do Kościołów protestanckich będących we wspólnocie
ołtarza i ambony), pod karą skreślenia go z listy księży. Jeśli
duchowny protestancki rozwiedzie się, Biskup i Rzecznik
Dyscyplinarny decydują o możliwości dalszego pełnienia
funkcji przewodnika społeczności wiernych, na dotychczasowym urzędzie w Kościele.58
Reasumując nauka o małżeństwie, w podzielonym chrześcijaństwie jest podobna. Prawosławie, protestantyzm i katolicyzm pojmują je jako trwały oraz nierozerwalny związek
dwojga kochających się osób, ustanowiony przez Boga u początków świata. Pojawiające się w poszczególnych odłamach
różnice, wynikają z odmiennej interpretacji Pisma Świętego.
Summary
The marriage in Christianity
The marriage makes up the basis of the family as the communities. Christian perceives marriage as a state instituted and
ordained by God for the lifelong relationship between one man
as husband and one woman as wife. They consider it the most
intimate of human relationships, a gift from God, and a sacred
institution. Protestants consider it to be sacred, holy, and even
central to the community of faith, while Catholics and
Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 151.
58
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Orthodox Christians consider it a Sacrament. Marriage is commonly celebrated in the cotext of a Eucharistic service. The
sacrament od marriage is indicative of the relationship between
Christ and the Church. The mutual love between man and wife
becomes an image of the eternal love with which God loves
humankind.
Key words: marriage, family, Catholics, Orthodox Christians, Protestants, God, wife, husband.
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WYMIAR OSOBOWO-CZASOWY
MAŁŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Dimension of the passenger-time christian marriage
Podział ról ma znaczenie zasadnicze w związku małżeńskim.
Chodzi bowiem o wymianę dóbr i dzielenie się obowiązkami.
Pod wpływem zachodzących zmian zadania małżonków ulegają
ważnym przeobrażeniom. Przede wszystkim małżonkowie
w nowy sposób patrzą na swoje małżeństwo. Nie jest to już tradycyjny związek o ustalonych regułach, ale raczej układ, w którym sposoby realizacji wzajemnych relacji są nieustannie negocjowane. Prawa męża i żony również nie są stałe, ale ich
ustalanie zależy od aktualnych potrzeb współmałżonków. Z tej
racji pytanie o charakter związku małżeńskiego jest całkowicie
uzasadnione. Hipotetycznie należało przyjąć, że respondenci
będą wybierać odpowiedzi zgodnie z tradycyjnie określonymi
pozycjami męża i żony w życiu małżeńsko-rodzinnym. Weryfikację tego założenia przeprowadzili respondenci, którzy mieli
ustalić, jaką rolę w związku mają mężowie i żony do spełnienia,
a to umożliwiło im wskazanie typu układu małżeńskiego:
1) układ o dominującej pozycji męża, 2) układ o dominującej
pozycji żony, 3) układ o wyrównanych pozycjach małżonków.1
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani
1
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Na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi widać wyraźnie, że badani ojcowie opowiedzieli się zdecydowanie za
układem o równych pozycjach małżonków – 70%. Na układ
o dominującej pozycji żony wskazało 16% respondentów,
a 14% uznało, że małżeństwo powinno być układem o dominującej pozycji żony.
Ilościowe wybory propozycji odpowiedzi pozwoliły określić małżeństwo jako układ partnerski. Oznacza to, że zmiany
w związkach małżeńskich już tak daleko zaszły, że jest to
nowa jakość małżeństw. Można je ogólnie nazwać
w działalność społeczną z tym związaną. Respondenci mieli możliwość wyrazić swoje opinie na ten temat, odpowiadając na pytanie: jakie czynniki
najbardziej wpływają na rozwój miłości małżeńskiej? Pytanie wielokrotne
– konieczność wskazania 3 odpowiedzi. Każdy słupek przedstawia procent
udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 184 osoby badane. Braki danych
0%. Zob. P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
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małżeństwami „nowoczesnymi” w pozytywnym znaczeniu.
Zmieniła się bowiem na tyle rola kobiety w społeczeństwie, że
trudno sobie wyobrazić, aby nie miało to wpływu na życie
małżeńskie i rodzinne. Główną przyczyną nowej pozycji kobiety w życiu społecznym jest ich praca zawodowa. Znalazło
to odzwierciedlenie również w tych badaniach. Kobiety znalazły także sojuszników w osobach polityków, którzy z racji poprawności politycznej w niektórych dziedzinach życia społecznego stawiają propozycje wprowadzenia parytetów. Nie
jest to oczywiście powszechna praktyka, ale pokazuje zdeterminowanie osób odpowiedzialnych za kształt życia społecznego, pragnących przyspieszenia zmian, których celem byłaby
całkowita emancypacja kobiet.
Kobiety same również starają się wpływać na te zmiany poprzez ruchy feministyczne i to z bardzo dobrym skutkiem.
Wreszcie ważnym stymulatorem zmian jest filozofia gender, która za sprawą zmian mentalnościowych chce pomóc kobietom
w pokonywaniu kolejnych barier w ich awansie społecznym.
Dla porównania posłużą wyniki badań kobiet, które również
miały za zadanie określić rodzaj ich związku małżeńskiego.2
Ponad trzy czwarte respondentek wybrało „układ o wyrównanych pozycjach małżonków”. Z kolei 11% kobiet wskazało
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie
i matki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani 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). Dodatkowo „inna odpowiedź” rozbija się na: „małżeństwo jest
przeżytkiem, reliktem przeszłości” – 1%, „małżeństwo nie jest układem –
jest wzajemną służbą” – 1%, „równi co do wartości, różniący się co do
pełnionych ról” – 1%, „o dominującej pozycji miłości” – 1%, niedoprecyzowane odpowiedzi – 1%. Brak danych: 0%.
2
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na „układ o dominującej pozycji męża”, a 8% – „układ o dominującej pozycji żony”.3 Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że kobiety jednoznacznie opowiedziały się za partnerskim układem małżeńskim.4 Małżeństwo
jest wspólnotą osobową: „Bóg nie stworzył człowieka samotnym: gdyż od początku <mężczyzna i kobietą stworzył ich>
(Rdz 1, 27), a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty osób”. Można zatem posłużyć się tutaj porównaniem: „Być
mężczyzną znaczy być myślą Boga, wynikać z mocy Bożego
poznania; być kobietą znaczy być ukochaną, ukształtowaną
mocą Miłości Bożej”. Dlatego mężczyzna i kobieta razem
tworzą bogatsze podobieństwo i obraz Boga niż każde
Dodatkowo 5% ankietowanych wybrało „inną odpowiedź”, wśród których znalazły się: „małżeństwo jest przeżytkiem, reliktem przeszłości” (1%),
„małżeństwo nie jest układem - jest wzajemną służbą” (1%), „równi co do
wartości, różniący się co do pełnionych ról” (1%) oraz „o dominującej pozycji miłości” (1%). Zaś niedoprecyzowanych odpowiedzi wystąpił 1%.
4
(KDK 12).
3
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z osobna5. Wynika stąd, że małżonkowie wzajemnie się obdarowując stają się doskonałym i niedoścignionym wzorem, która poprzez samodawanie prowadzi do pełni bycia osobowego
„dających siebie w samootrzymywaniu”6.
Model partnerski zrównuje kobiety i mężczyzn w prawach
i obowiązkach małżeńsko-rodzinnych. Wyrównane pozycje
małżonków świadczą o tym, że w ich związku istnieje konsensus w najważniejszych kwestiach życiowych. Taka sytuacja
dobrze rokuje układom interpersonalnym w rodzinie. Odpowiedzialność za wychowanie potomstwa jest wtedy rozłożona
na dwie osoby: matkę i ojca. Małżeństwo i rodzina są pierwszymi, podstawowymi wspólnotami. Życie we wspólnocie
małżeńskiej i rodzinnej jest szkołą życia społecznego, szkołą
bogatszego człowieczeństwa7. „Wielkość rodzicielstwa leży
w tym, że dając życie, rodzice przekazują człowieczeństwo –
uczą być człowiekiem. A najpotężniejszym środkiem wychowawczym do tego, aby być człowiekiem, jest dojrzałe człowieczeństwo, wzór człowieczeństwa. To nigdy nie zawodzi”8.
Benedykt XVI w przemówieniu z okazji 25-lecia Papieskiej
Rady Rodziny powiedział do jej członków, że „rodzina oparta
na małżeństwie stanowi «dziedzictwo ludzkości», podstawową instytucję społeczną; jest żywotną komórką i filarem społeczeństwa, co dotyczy wierzących i niewierzących (…). Jest
ona rzeczywistością, z którą muszą się liczyć wszystkie państwa (…). W dzisiejszym świecie, gdzie szerzą się pewne
dwuznaczne koncepcje człowieka, wolności i miłości ludzkiej,
Por. J. Grześkowiak, Małżeństwo jako analogia trynitarna, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne”, 29(1982)6, s. 51-52.
6
K. Wojaczek, Trynitarne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa,
„Collectanea Theologica”, 68(1998)1, s. 80.
7
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele, 52.
8
K. Wojtyła, Kazania 1962-1978, Kraków 1979, s. 94-95.
5
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nie możemy ustawać w przypominaniu prawdy o instytucji rodziny (…). Jedność i trwałość rodziny pomaga społeczeństwu
oddychać autentycznymi wartościami ludzkimi i otworzyć się
na Ewangelię”.9
W małżeństwie najważniejsza jest miłość, która pozwala
odkryć bogactwo mężczyzny powołanego do ojcostwa i bogactwo kobiety powołanej do macierzyństwa. Ojcostwo bowiem nie może być tylko wykonywaniem określonych zadań
i realizowaniem sztucznie wyznaczonego wzorca. Powinno się
kształtować najpierw jako wyraz miłości i pragnienie wzajemnego zrozumienia z żoną. Takiej miłości mężczyzna uczy się
przez całe swoje życie, a czasem, który bezpośrednio przygotowuje go do ojcostwa, jest małżeństwo. Poprawna relacja
z żoną w bardzo dużym stopniu decyduje o tym, jakim ojcem
mężczyzna będzie w przyszłości. Kryzys ojcostwa wynika
przede wszystkim z nieświadomości, jak wielkie znaczenie
mają relacje małżeńskie, jeszcze przed pojawieniem się dziecka10. Jeśli zatem badane matki tak wielką wagę przywiązują do
poszanowania praw obojga małżonków, to należy przypuszczać, że na takim fundamencie interpersonalnych relacji może
powstać zdrowa wspólnota rodzinna.
W celu weryfikacji czy rodzaj układu związku, w jakim
funkcjonują ankietowane kobiety, zależy od deklarowanego
modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi
-kwadrat do oceny istotności różnic podziału. 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
Benedykt XVI, Przemówienie z okazji 25-lecia Papieskiej Rady Rodziny Nieustannie przypominać prawdę o rodzinie (13 V 2006), „Sprawy
Rodziny” (2006)75, s. 13.
10
M. Pilśniak, Kiedy mężczyzna staje się ojcem, „List” 12(2006).
9
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rodzaj deklarowanego układu związku: o dominującej pozycji
męża, o dominującej pozycji żony, układ o wyrównanych pozycjach małżonków oraz inne. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli.11
Jaki model prezentuje
Pani rodzina?
model
model
partnerski mieszany

model tradycyjny
układem o dominującej pozycji
męża
Czy Pani
zdaniem układem o dominującej pozycji
żony
małżeństwo
powinno układem o wyrównanych pozycjach małżonków
być:
inne

35%

5%

7%

9%

7%

11%

57%

82%

74%

0%

5%

7%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(6; N = 124) = 17,450; p < 0,01 i jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
We wszystkich modelach rodziny najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest „układ o wyrównanych pozycjach małżonków”,
jednak najsilniej odznacza się ona w grupie kobiet prezentujący
model partnerski (82%). W grupie osób z modelu tradycyjnego
rodziny odpowiedzią również dość często występującą jest
„układ o dominującej pozycji męża” (35%). Model mieszany
nie różni się istotnie od modelu partnerskiego.
Małżeńskie życie codzienne to nie tylko przyjemności lub
smutki przeżywane razem, ale przede wszystkim czas, który
Tabela krzyżowa – podział rodzaju układu związku względem modelu rodzinnego.
11
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można podarować drugiej osobie. Na ten temat wypowiedzieli
się badani ojcowie, odpowiadając na pytanie: Ile czasu poświęca Pan żonie?
Respondenci mieli do wyboru następujące propozycje odpowiedzi: 1-2 godziny dziennie 11%, więcej niż 2 godziny
dziennie 47%, cały dzień 18%, dni wolne od pracy 14%, dni
pracujące 6%, wcale 4%.
Udzielone odpowiedzi wyodrębniły przede wszystkim ponad dwugodzinny czas poświęcony żonie przez męża. Jest to
bardzo obiecująca deklaracja i należy uznać, że ma przełożenie na codzienność życia małżeńskiego. Świadczy to przede
wszystkim o tym, że ojcowie znają wartość samego czasu, bo
jest to podstawowa „miara” ich pracy zawodowej. Jednocześnie mają oni świadomość, że bez poświęcenia odpowiedniej
ilości czasu swojej małżonce nie będzie możliwe osiągniecie
szczęścia w związku małżeńskim. W pracy zawodowej czas to
pieniądz, w małżeństwie czas to szczęście.
Deklaracja respondentów wskazująca na całodzienne przebywanie z żoną ma uzasadnienie w przypadku, gdy mąż może
wykonywać swoją pracę zawodową w domu. Oczywiście są
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takie sytuacje, ale jest to raczej deklaracja życzeniowa, która
nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, gdyż małżonkowie, nawet będąc pod jednym dachem przez cały czas, muszą
wykonywać swoje codzienne obowiązki. Jest to natomiast
próba podniesienia wartości czasu, który nie musi oznaczać
jedynie „fizycznego” bycia razem, ale jest też forma kontaktu
„duchowego”, a to jest już bardzo intymna i zindywidualizowania formuła wzajemnych relacji małżeńskich.
Podział czasu na dni wolne od pracy, albo dni pracujące nie
daje wyraźnych wskazań co do wartości czasu spędzanego ze
współmałżonkiem. Należy tu jednak widzieć poszukiwanie
sposobu takiego ułożenia wspólnie spędzanego czasu, aby wykorzystywać każdą chwilę z obopólną korzyścią współmałżonków.
Wskazanie na dwugodzinny czas poświęcony żonie jest
bardzo precyzyjny. Natomiast wydaje się, że największa ilość
wskazań powyżej 2 godzin, de facto jest jednak zbliżona do
tych dwóch godzin. Można więc połączyć te dane, co daje
w sumie prawie 60% i to jest najbliższy prawdzie czas poświęcany przez mężów swoim żonom. Czy jest to wystarczająca
ilość? To przekłada się na jakość związku we wszystkich wymiarach i trudno jest to zbadać. Można jednak przypuszczać,
że jest to swego rodzaju ideał i gdyby udało się mężom rzeczywiście tyle czasu poświęcić żonie, małżeństwa byłyby szczęśliwe, a rodziny funkcjonowałyby jako prawdziwe wspólnoty.
Na pytanie dotyczące ilościowego określenia czasu poświęcanego mężowi odpowiadały również kobiety.12

Dodatkowo odpowiedź „inne” rozbija się na: „w ogóle” – 7%, „całe
swoje życie” – 1%. Brak danych: 2%.
12
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Elementem wpływającym na funkcjonowanie rodziny są
relacje między małżonkami/partnerami. W dużym stopniu zależą one od czasu, jaki partnerzy poświęcają sobie nawzajem.
Dlatego też respondentki zostały poproszone o wskazanie, ile
czasu poświęcają swoim mężom. Najczęściej wybieraną odpowiedzią okazało się mało precyzyjne „różnie” (36%), co może
świadczyć o małym albo bardzo znikomym przywiązywaniu
uwagi do pielęgnowania relacji między małżonkami/partnerami ze strony kobiet. Blisko jedna czwarta badanych deklaruje,
że czas dla męża ma „w dni wolne od pracy” (19%). Natomiast
„więcej niż 2 godziny” dla swojego męża znajduje 15% kobiet, zaś „1-2 godziny” – 10%. Tylko 8% respondentek przyznaje, że mężowi poświęca „niewiele” czasu. Tylko 4% ankietowanych zdeklarowało, że poświęca mężowi „cały dzień”.13
Dodatkowo 7% kobiet wybrało odpowiedź spoza podanej kafeterii
wpisując, że „w ogóle” nie poświęcają czasu mężowi (6%) albo że poświęcają mu „całe swoje życie” (1%).
13
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Z rozkładu procentowego udzielonych odpowiedzi wynika,
że kobiety nie potrafią jednoznacznie ocenić czasu spędzanego
w rodzinie. Podział zajęć w rodzinie jest najczęściej mało precyzyjny. Powszechnie wiadomo, że zajęcia domowe nie są
uznawane za „pracę”. Podobnie jest też z odpoczynkiem
w domu: czas przeznaczony w rodzinie na relaks nie zawsze
uznawany jest za wypoczynek. Według popularnych opinii
praca to zajęcia wykonywane poza domem, a prawdziwy odpoczynek to różnego rodzaju zajęcia relaksacyjne w atrakcyjnym miejscu, przeżywane w grupie przyjaciół. Kobiety są
więc pod wpływem tych potocznych poglądów. Jak bowiem
ocenić czas spędzony w domu przeznaczony na zajęcia, których celem jest posługiwanie członkom rodziny? Do takich
zajęć zaliczyć trzeba przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, robienie zakupów. Pośrednio czas przeznaczony na te
obowiązki jest czasem poświęconym mężom. Odpowiedzi
wskazują, że kobiety różnie to oceniają, ale wydźwięk ogólny
jest jednoznaczny: czasu prawdziwie poświęconego mężowi
jest niewiele. Można nawet przypuszczać, że najbliższa prawdy jest odpowiedź: dni wolne od pracy.
Czas wolny i świętowanie powinny mieć w rodzinnych tradycjach ustalone miejsce. Niedziela powinna być dniem,
w którym wierni mogą się poświęcić dziełom miłosierdzia,
działalności charytatywnej i apostolstwu.14 Według nauczania
Jana Pawła II niedziela jawi się jako wielka szkoła miłości,
sprawiedliwości i pokoju. Obecność Zmartwychwstałego we
wspólnocie Jego uczniów staje się programem solidarnego
działania, przynagla do wewnętrznej odnowy. Chrześcijańska
niedziela ściśle łączy się z rzeczywistością dnia codziennego,
a jednocześnie jest „proroctwem” wpisanym w historię.
14

Jan Paweł II, List apostoski Dies Domini 31 V 1998, 69.
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Niedzieli nie można wyłączyć, wypreparować, czy oddestylować od „reszty” codzienności. Jej nadzwyczajność ma bowiem
uzasadnienie tylko wtedy, gdy każdy inny dzień jest także po
chrześcijańsku nadzwyczajny. Jest to możliwe za sprawą „proroctwa”, które wpisuje się w rzeczywistość każdego dnia.15
Można zatem stwierdzić, że spędzanie przez małżonków czasu
wspólnego wymaga najpierw nabycia umiejętności „świętowania”. Takich okazji do świętowania w rodzinie jest bardzo
dużo, dlatego od rodziców zależy, jak wykorzystają ten potencjał dla siebie nawzajem i dla pozostałych członków swojej
rodziny.
Tymczasem za sprawą zwłaszcza mediów w polskim społeczeństwie funkcjonuje stereotyp mężczyzn, którzy siedząc
przed telewizorami oglądają swoje programy, piją piwo i nie
za bardzo interesują się sprawami rodziny i wychowaniem
dzieci. A ich synowie w ten sposób uczą się takiej roli ojca
i patrzenia na świat jego oczami, i w przyszłości w większość
z nich będzie uważać, że do takich czynności rola ojca się
sprowadza w rodzinie16.
Ogromną szansą na zmianę wizerunku mężczyzny mogą
mieć rodzinne tradycje wspólnego świętowania, przede wszystkim niedzieli i świąt religijnych. Jest to najlepszy sposób na
uwolnienie się od skutków kryzysu obyczajowego, kulturowego, religijnego, który objawia się tym, że ludzie stają się niewolnikami emocji, czy popędów. Promując i sprzedając alkohol i narkotyki, pornografię i prostytucję, filmy przemocy
i tabletki uspakajające, porady psychologiczne i usługi
Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini 31 V 1998, 73.
P. Pastucha, Gdzie ci mężczyźni?,[online],[dostep. 18.07.2013], dostępny w Internecie: < http://www.fronda.pl/a/gdzie-ci-mezczyzni,23845.
html>.
15
16
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terapeutyczne współczesne społeczeństwo liberalne wytwarza
sztuczne potrzeby, które mamią nadzieją na szczęście, zwłaszcza kiedy kryzys dotyka życia w każdym wymiarze17. Ostoją
prawdziwego szczęścia może stać się rodzina, jeżeli jej członkowie odnowią tradycje rodzinnego świętowania. To jest również droga do oczyszczenia i odnowy relacji rodzinnych,
a przede wszystkim szansa na nawiązanie prawidłowych relacji
między żoną i mężem, a także między rodzicami i dziećmi. Jest
to również szansa na zwiększenie „ilościowe” czasu spędzanego przez żonę razem z mężem z innymi członkami rodziny.
W celu weryfikacji, czy ilość deklarowanego przez kobiety
czasu poświęcanego mężowi, zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału. Zmienna niezależna
to deklarowany przez respondentki model rodzinny, który
dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym,
partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast deklarowana ilość czasu poświęcanego mężowi, podzielona na kategorie: 1-2 godziny, więcej niż 2 godziny, cały dzień, dni wolne
od pracy, niewiele, różnie, inne. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli.18

Por. M. Dziewiecki, Tożsamość człowieka a zdrowie psychiczne, [online], [dostep. 20.07.2013], dostępny w Internecie: < http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/I/ID/dojrzalosc_tozsamosc.html>.
18
Tabela krzyżowa – ilość deklarowanego czasu poświęcanego mężowi względem modelu rodzinnego.
17
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model tradycyjny

Ile czasu
poświęca
Pani
mężowi?

Jaki model prezentuje Pani rodzina?

model
partnerski
1-2 godz.
26%
więcej niż 2 godz.
30%
cały dzień
0%
dni wolne od pracy
17%
niewiele
4%
różnie
22%
inne:
0%

model
mieszany
7%
11%
5%
22%
11%
39%
5%

4%
11%
4%
11%
4%
41%
26%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(6; N = 124) = 30,736, p < 0,01
i jest istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi
zmiennymi. Co więcej, można zauważyć, że między poszczególnymi modelami rodzinnymi występują różnice w ilości deklarowanego czasu poświęcanego mężowi w szczególności
pomiędzy najczęściej wskazywanymi odpowiedziami w danej
grupie. W modelu tradycyjnym najwięcej kobiet przyznało, że
poświęca mężowi więcej niż 2 godziny (30%), 1-2 godziny
(26%) oraz różnie (22%). W modelu partnerskim najwięcej
kobiet deklarowało odpowiedź różnie (39%) oraz dni wolne
od pracy (22%). Podobnie w modelu mieszanym najczęściej
wskazywano odpowiedź różnie (41%), natomiast drugie miejsce zajęła odpowiedź inne (26%).
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***
II Sobór Watykański naucza, że nie mają racji ci, którzy
wierząc w powołanie do udziału w życiu przyszłym, z tego powodu zaniedbują swoje obowiązki doczesne, nie zdając sobie
sprawy, że właśnie przez wiarę są jeszcze bardziej zobowiązani do ich wypełniania, zgodnie z powołaniem, które każdemu
zostało udzielone. Jednak w błędzie są również ci, którzy naiwnie sądzą, że mogą tak pogrążyć się w sprawach doczesnych, jakby były one zupełnie obce życiu religijnemu, ponieważ uważają, iż polega ono na wypełnianiu aktów samego
kultu i określonych zobowiązań moralnych. Ten rozdźwięk
pomiędzy wiarą, którą wyznają, a życiem codziennym, jakie
wielu prowadzi, należy zaliczyć do poważniejszych nieprawidłowości naszych czasów”.19 Te słowa wydają się być najlepszym komentarzem do przedstawionych powyżej zinterpretowanych wyników badań. Życie małżeńsko-rodzinne jest
najlepszym probierzem zaangażowania w sprawy doczesne
i religijne. Małżonkowie na pierwszym miejscu powinni stawiać swoje powołanie małżeńsko-rodzinne, ale muszą tak je
wypełniać, aby najważniejsze były dobra duchowe. Oznacza
to w praktyce, że czas poświęcony współmałżonkowi ma wymiar ziemski, ale jednocześnie zaangażowanie duchowe
w dzielenie się dobrem czyni z tego czasu dar dla drugiej osoby. W ten sposób małżeństwo chrześcijańskie staje się związkiem dwojga kochających się ludzi, którzy dzieląc się czasem
z drugą osobą, stawiają zawsze na pierwszym miejscu dobra
duchowe, których źródłem jest wiara w Chrystusa.

19

KDK 43.
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Summary:
The authors show empirical research conducted among
married couples. Research has shown the role of women and
men in marriage and family. Element of ending the article are
the conclusions of authors on Christian marriage.
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Katecheza w rodzinie i dla rodzin
The catechese in family and for family
Katecheza rodzinna należy do priorytetowych form katechezy w Kościele. Katecheza rodziców – pisze R. Murawski – stanowi najbardziej trwałą i żywotną formę katechetycznego nauczania dorosłych na przestrzeni dziejów Kościoła1. W niej
dorośli znajdują możliwość rozwijania jedynej, niepowtarzalnej,
* ks. dr Dariusz Kurzydło (ur. 1970), adiunkt w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki w Instytucie Teologii Praktycznej UKSW w Warszawie. Ukończył także psychoterapię na SWPS w Warszawie, kończy psychologię (UKSW). Prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
1
R. Murawski, Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi
w parafii, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 13 (1980), 74. J. Gevaert katechezę rodzinną wymienia na pierwszym miejscu. Zob. także J. Gevaert, Koncepcja katechezy dorosłych, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979),
E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej na świecie, „Więź” 5 (1998),
161; J. Charytański, Katecheza ciągła w świetle Synodu 1977, „Ateneum
Kapłańskie” 70 (1978), 96; S. Dziekoński, Formacja rodziców we współczesnych modelach katechezy dorosłych, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza
dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002, 177-180. E. Heretsch
przypomina, że formacja rodziców nie stanowi jakiegoś wycinka życia Kościoła, lecz stanowi jego całość – i tak jak w starożytności, winna ona obejmować cały dom. Zob. E. Heretsch, Kształcenie rodziców w ramach dusz-
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właściwej i specyficznej dla siebie i swojej rodziny świętości
(KK 36, DA 4, PO 35, DOK 226)2. Wynika to, po pierwsze, z
samej natury rodziny. Jest ona wspólnotą naturalną i religijną,
miejscem przekazywania wartości religijnych3. Rodzina symbolizuje, uobecnia i tworzy Kościół Chrystusowy, jest Kościołem
domowym (zob. KDK 48, FC 49, List do Rodzin 3), uczestnicząc w misji Kościoła aktualizuje się jako Kościół4. Jest zwykłym i naturalnym miejscem formacji chrześcijańskiej, w sposób najbardziej trwały wpisującym się w doświadczenia życia
pasterstwa rodzin, „Chrześcijanin w Świecie” 3 (1980), 35-46; i 6 (1978),
95-108.
2
Rodzice przekazawszy życie i przyjąwszy je w klimacie miłości, są obdarowani bogactwem tych zdolności wychowawczych, których nie posiada
nikt inny: znają w sposób jedyny swoje własne dzieci w ich niepowtarzalnej
jedyności. Zob. J. Stala, Specyficzne tematy katechezy rodzinnej, „Katecheta” 6 (1999), 10-11.
3
T. Pilch zauważa, że nie ma w społecznym świecie człowieka dorosłego
instytucji podobnej do rodziny; podobnej bogactwem więzi i ich szczególnym,
dojmującym znaczeniem, klimatem emocjonalnym i doniosłością dla najważniejszych procesów życia człowieka. (...) Rodzina jest zjawiskiem niepowtarzalnym i niezastąpionym (...). Człowiek dorosły wszelkimi swoimi funkcjami
uwikłany jest w scenariusz pisany losami własnej rodziny (...). Rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wzory i wartości, do których
należy dążyć (...). Większość sytuacji, które pedagogika postrzega jako zjawiska niepożądane społecznie lub wręcz szkodliwe, ma swoje źródła w wadliwym funkcjonowaniu rodziny, w jej okresowych kryzysach i zagrożeniach.
Zob. T. Pilch, Człowiek dorosły w scenariuszu życia rodzinnego, w: T. Wujek
(red.), Wprowadzenie do andragogiki, Radom 1996, 109-121.
4
Zob. J. Bajda, Rodzina w planie Bożym, w: J. Krucina (red.), Ewangelizacja, Wrocław 1980, 120. Nie ma Kościoła bez rodziny, zaś katecheza
odcięta od życia rodzinnego nie jest w stanie realizować swoich celów. Zob.
E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej w Polsce i na świecie, Suwałki
1999, 162. Małżeństwo i rodzina są zatem nie tylko komórkami Kościoła,
ale formą jego urzeczywistniania się. Zob. M. Marczewski, Małżeństwo
i rodzina w parafii, „Chrześcijanin w Świecie” 12 (1984), 66.
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religijnego; w niej również używa się najtrafniejszego języka
dla określenia tego, co się przeżywa5. Posiada ona najbardziej
bogatą, dynamiczną i dojrzałą koncepcję: w rodzinie bowiem zespala się Kościół i świat, wiedza i doświadczenie, Ewangelia
i życie codzienne, wskazania i ich wykonanie. (...) Katecheza
rodzinna powinna być traktowana jako formacja religijna rodziców, ich pedagogizacja katechetyczna, jako współpraca z rodzicami i jako realizacja katechezy w domu rodzinnym6. Dlatego
katecheza rodzinna jest podstawową formą katechezy (zob.
KDK 48, DWCH 3, 7, DWR 5, DWCH 3, EN 71, FC 52, DOK
225); wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i ją
poszerza (CT 68)7. W powyższym sensie jest ona związana
z formacją rodziców jako tych, którzy są odpowiedzialni za dojrzewanie wiary swoich dzieci, będąc dla nich odpowiednim
przykładem tego rozwoju. Ale – po drugie – katecheza rodzinna
M. Majewski pisze: W historii zbawienia doświadcza się Boga przede
wszystkim w atmosferze szacunku i zaufania (...) Tylko w osobowych spotkaniach, a nie instytucjonalnych działaniach, istnieje uzasadniona nadzieja
nawiązania kontaktu z Bogiem. Zob. M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej, Kraków 1995, 37-38.
6
M. Majewski, Zainteresowanie katechezą rodzinną i próby jej interpretacji, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1975), 39-54. J. Bagrowicz uważa, że należy prowadzić formację rodziców, ponieważ istnieje
pilna potrzeba pogłębionej refleksji i doświadczeń religijnych. Człowiek
dorosły staje przed coraz większymi wymaganiami wskutek dokonujących
się przemian i podejmowania różnych ról społecznych. Zob. J. Bagrowicz,
Z problematyki katechizacji rodziców, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979),
205-212.
7
Kościół wychowuje rodzinę, sam się formuje na wzór rodziny i jej
podstawę przyjmuje za własną. Zob. M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości..., 67. Forma rodzinna katechezy stanowi otwarcie drogi
w stronę poszukiwań innych form. Zob. J. Bagrowicz, Z problematyki katechizacji rodziców..., 205.
5
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służy pogłębianiu sakramentu małżeństwa. Zespolenie kobiety
i mężczyzny w małżeństwie stanowi pierwszą formę wspólnoty
osób (zob. KDK 12). Sakrament małżeństwa, tak jak to jest
w przypadku sakramentu chrztu, potrzebuje wtajemniczenia
przed jego przyjęciem oraz stałego pogłębiania jego świadomości przez całe życie8. Na tej drodze Bóg prowadzi człowieka
(jako kobietę i mężczyznę) do doskonałości, świętości życia
(zob. FC 19). Nie tylko więc rodzina, ale i sam sakrament małżeństwa jest powodem podjęcia formacji przez człowieka dorosłego9. Formacja ta posiada ściśle charakter wspólnotowy i permanentny. Z tego względu, jak również w związku z rozwojem
osobowym poszczególnych członków rodziny, katecheza rodzinna posiada postać katechumenatu rodzinnego czy małżeńskiego (charakter katechumenalny)10. Wreszcie po trzecie, model katechezy rodzinnej daje szansę wewnętrznego powiązania
Zob. R. Murawski, Kierunki i formy pracy..., 76.
Poza tym katecheza rodziców wspomaga katechezę rodzinną. Zob.
R. Chałupniak, Jaka katecheza dla dorosłych?, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła..., 88.
10
Zob. J. Słomińska, Rodzina polska a katecheza, „Communio” 1
(1983), 113. R. Niparko twierdzi, że potrzeba katechumenatu rodzinnego
wiąże się z chrztem dzieci, które przyjmują sakrament w wierze rodziców:
mocą wiary rodziców rodzą się więc do życia w wierze, a to zakłada troskę
rodziców o jego rozwój. Zob. R. Niparko, Katecheza dorosłych, Poznań
1987, 112. A. Offmański podaje elementy tego katechumenatu: wspólnota
(kształtowanie jedności, postawy solidarności i miłości, umiejętności dzielenia się wiarą), słowo (autorytet, ewangeliczna interpretacja zdarzeń, dialog), inicjacja sakramentalno-modlitewna (proces wtajemniczenia w wiarę,
liturgię, domowe tradycje, atmosfera modlitwy, towarzyszenie), życie
chrześcijańskie (życie moralne, przykład życia). Zob. A. Offmański, Katecheza w rodzinie szansą nowej ewangelizacji, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995), 47-49. Zob. także J. Wilk, Katecheza jako podstawowa
funkcja katechumenatu rodzinnego, „Seminare” (1977), 81-84; S. Semik,
Katecheza w rodzinie – Kościele domowym, „Seminare” (1977), 101-103.
8
9
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procesu przemian, jakie zachodzą w człowieku, z osobistym
i wspólnotowym rozwojem wiary11. Najlepiej zatem służy realizacji celu katechezy. Dzięki rodzinie człowiek bardziej angażuje
się w rozwój osobowy, co daje gwarancję rzeczywistego upodmiotowienia procesu katechetycznego12. Osobista przemiana,
dokonująca się w oparciu o pomoc najbliższych, która często
jest także wynikiem samowychowania, staje się okazją świadectwa wiary, pociągającego innych członków rodziny oraz inne
rodziny do życia w pełni chrześcijańskiego. Katecheza dorosłych zatem, nawet gdy przyjmuje postać samowychowania,
prowadzona jest na sposób rodzinny i służy rodzinie. To dzięki
katechezie rodzinnej poprzez stopniową formację możliwe staje
się doprowadzenie osoby, która rozwija się przez całe życie, do
pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej (zob. FC 2)13.
Te trzy sposoby traktowania katechezy rodzinnej, jako katechezy rodziców, małżonków oraz osób zaangażowanych
w przemianę własnego świata wewnętrznego i promieniowania
tą zdolnością na zewnątrz przez świadectwo wiary, wyznaczają
Zob. S. Dziekoński, Formacja rodziców we współczesnych modelach
katechezy dorosłych, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych, Warszawa 2002, 175-197.
12
Zob. E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003, 187.
13
E. Osewska uświadamia fakt, że katecheza rodzinna jest realizowana
stosownie do kolejnych etapów rozwoju psychicznego człowieka. Zob.
E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej..., 163. J. Majka jest zdania, że
katecheza dorosłych powinna przysposabiać rodziców do podejmowania
konkretnych zadań w rodzinie i parafii. Zob. J. Majka, Problem katechizacji
dorosłych na tle współczesnej rzeczywistości religijno-społecznej, w: B. Bejze (red.), Powołanie człowieka, t. 6: W służbie Ludowi Bożemu, Poznań
-Warszawa 1983, 457. D. Emeis nazywa tę funkcję katechezy dorosłych
udzielaniem odpowiednich narzędzi rodzicom w budowaniu Kościoła domowego. Zob. D. Emeis, Rodzice jako katecheci, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 13 (1980), 59-61.
11
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metodę rodzinnego charakteru formacji dorosłych. Z dokumentów Kościoła dociera do nas takie właśnie przekonanie. Najmniej miejsca poświęca się temu zagadnieniu w Instrukcji Katechetycznej z 1971 r. Mówi się w niej o przykładzie rodziców,
warunkującym chrześcijańską osobowość dzieci, a który wynika z pogłębianej przez nich świadomości chrztu (zob. OIK 78).
Kościół powinien wspomagać rodziców w tym dziele poprzez
katechezę dorosłych (zob. OIK 78, 92). Za istotne uważa się tu
także rozwijanie sakramentu małżeństwa, poprzez który dorośli
uczestniczą w tajemnicy miłości i jedności Chrystusa i Kościoła (zob. OIK 93). Inne dokumenty zawierają więcej wiadomości na ten temat. W Evangelii nuntiandi Paweł VI przypomina,
że w każdej rodzinie chrześcijańskiej należy odkryć różne postacie i rysy Kościoła powszechnego (EN 71). Mówi o tym
w kontekście ewangelizacji, która w rodzinie przybiera postać
wzajemnego głoszenia sobie Dobrej Nowiny: każdy tu ewangelizuje, ale i sam podlega ewangelizacji. Powtórzy to Jan Paweł II w Catechesi tradendae, wzywając rodziców do dogłębnej formacji chrześcijańskiej (zob. CT 68). Paweł VI sugeruje,
że jeżeli nauczanie katechetyczne w swym zadaniu ewangelizacyjnym (nauczanie systematyczne) ma kształtować obyczaje
chrześcijańskie, tak by człowiek przyjął styl życia Ewangelią,
to musi ona mieć miejsce w domach chrześcijańskich (zob.
EN 44). A ponieważ ewangelizacja nie wyczerpuje się ani
w przepowiadaniu, ani w nauczaniu, lecz musi w pewnym sensie stać się stylem życia (zob. EN 47), rodzina jest właściwym
polem realizacji tego zadania (zob. EN 71).
W Evangelii nuntiandi rodzina zyskuje więc miano wspólnoty wierzącej i ewangelizującej (zob. także OLB 13, 18, FC
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51, 52)14. Zwraca się w tym dokumencie uwagę przede wszystkim na konieczność katechezy rodziców, która stwarza szansę
wzrastania w wierze. Problem katechezy małżeńskiej oraz
szczególnej roli rodziny w kształtowaniu postawy nawrócenia
podejmuje Jan Paweł II. Naucza on: Rodzice chrześcijańscy
niech się starają w życiu rodzinnym podejmować i prowadzić
dalej formację, otrzymaną skądinąd w sposób metodyczny
(CT 68). Wspomagając się wzajemnie mogą wzrastać w wierze wśród codziennych zajęć i wydarzeń, które stają się okazją
chrześcijańskiej interpretacji ich znaczenia (zob. CT 68). Mając zaś świadomość uczestnictwa w życiu i misji Kościoła, coraz bardziej rozwijają swoją do niego przynależność, oddając
się na służbę Królestwu Bożemu (zob. ChL 62). Małżonkowie
wspólnie (na sposób wspólnotowy) przeżywają to „bycie Kościołem”, podejmując konkretne zadania w Kościele i w świecie. Czynią to w zwyczajnych warunkach życia: poprzez miłość małżeńską i rodzinną – przeżywaną w jej nadzwyczajnym
bogactwie wartości i wymogów pełni, wyłączności, wierności
i płodności – wyraża się i realizuje udział rodziny chrześcijańskiej w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła (FC 50)15. Dzięki katechezie w rodzinie
możliwe jest to włączenie dorosłych w misję Kościoła i przemianę świata. Jest ona bowiem właściwym sposobem zapewJan Paweł II naucza, że rodziny chrześcijańskie stają się nauczycielami wiary w pochrzcielnej ewangelizacji. Zob. Jan Paweł II, Przemówienie
podczas wizytacji Parafii św. Bazylego, 44-45.
15
Rodzina dzisiaj znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich
i szybkich przemian społecznych i kulturowych (FC 1). Na temat sytuacji
i roli rodziny w zmieniających się warunkach pisze L. Dyczewski, The Family in A Transforming Society, Lublin 1999; zob. także K. Piwowarski,
Wychowanie do życia rodzinnego we współczesnej katechezie, „Ateneum
Kapłańskie” 70 (1978), 199.
14
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nienia harmonijnej obecności kobiet i mężczyzn w ramach
dojrzałych wspólnot eklezjalnych, które nie tylko są miejscem
przyjęcia i wsparcia, ale i zaczynem jedności dla świata (zob.
FC 64)16. Stwarzają też przestrzeń dla pomocy innym rodzinom (pomiędzy rodzinami), w której oferuje się na rzecz innych własne doświadczenia wiary (zob. FC 69)17. Metoda rodzinna katechezy dorosłych pozwala zaistnieć różnym formom
miłości i życia (zob. ChL 52)18. Odzwierciedla ona apostolskie
zaangażowanie świeckich we własną formację i wprowadza
do wspólnoty inicjującej do tego zadania (zob. ChL 40).
Można zatem powiedzieć, iż katecheza dorosłych, ze
względu na to, iż czerpie z rodziny miłość i życie, przyjmuje
postać formacji rodzin i dla rodzin. Ewangelizacja rodziny nabiera cech typowych dla życia rodzinnego (zob. ES 90, CT 36,
FC 53). Dzięki miłości rodziny Kościół może i powinien nabrać charakteru bardziej domowego, to znaczy bardziej rodzinnego, stając się w swoich stosunkach bardziej ludzkim
i braterskim (FC 64). Katecheza dorosłych musi być przeniknięta duchowością małżeńską i rodzinną (zob. FC 56). Powołanie do świętości zatem, czy osiąganie dojrzałej wiary, w sakramencie małżeństwa zostaje przełożone na konkretny język
życia małżeńskiego i rodzinnego, „karmi” się rzeczywistością
Rodzina chrześcijańska, budując Kościół w miłości, oddaje się na
służbę człowiekowi i światu, urzeczywistniając prawdziwie ów „postęp
ludzki” (FC 64).
17
Papież wysuwa konkluzję, że taka prawdziwie ożywiona duchem
apostolskim pomoc rodziny rodzinie stanie się jednym z najprostszych i najskuteczniejszych, dla wszystkich dostępnym sposobem przekazywania tych
wartości chrześcijańskich, które są punktem wyjścia i punktem docelowym
każdej troski duszpasterskiej (FC 69).
18
Miłość i życie stanowią rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny
chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła (FC 50).
16
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tego życia. Wyraźnie wspomina się o tym w KWCh, wskazując na konieczność uwzględniania sytuacji dorosłych jako ludzi świeckich, mężczyzny i kobiety, którzy posiadają swą własną duchowość, odpowiadającą stanowi ich życia (zob. KWCh
26, 27, 56).
Papież przynagla do podjęcia odpowiedzialności za formację chrześcijańską całej rodziny; jak każda rzeczywistość, także i rodzina wezwana jest do rozwoju (zob. FC 65). Naucza, że
działalność duszpasterska Kościoła winna być progresywna,
w sensie pójścia za rodziną i towarzyszenia jej krok w krok na
różnych etapach jej formacji i rozwoju (FC 65)19. Również
w dokumencie o katechezie dorosłych uznaje się formację rodziców za jedną z najbardziej odpowiednich i wyrazistych
form katechezy dorosłych (zob. KWCh 60). Nieco zawęża się
jednak zakres formacji: ma ona być dla ludzi wierzących, żyjących w środowisku rodzinnym, jedynie okazją do przekazania umiejętności niezbędnych dla skuteczności prowadzonych
przez rodziców, jako wychowawców, działań (zob. KWCh
22). Chodzi o „wyposażenie” rodziców w ewangeliczną mądrość, którą mogliby napełnić swoje środowisko życia (zob.
KWCh 47). W Dyrektorium widzi się już perspektywę formacji całej rodziny dość szeroko. Wpierw wzywa się do pomocy
rodzicom w ich trudzie wychowania potomstwa (zob. DOK
179, 221, 227, 283)20 – działanie wychowawcze rodziców,
Papież nazywa towarzyszenie rodzinie w jej chrześcijańskiej drodze
pilną potrzebą duszpasterską (zob. FC 65). F. Woronowski podejmuje próbę
pastoralnej teologii rodziny, przedstawia zarys zasad, którymi może i powinno kierować się duszpasterstwo i apostolstwo rodziny chrześcijańskiej. Zob.
F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej, t. 2, Warszawa 1986, 11-320.
20
J. Stala uważa, że rodzice powinni dysponować odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie, a więc powinni również pracować nad sobą,
konieczne jest również, aby posiadali odpowiednią do tego wiedzę. Zasad19
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ludzkie i religijne zarazem, jest prawdziwą posługą, dzięki
której życie rodzinne staje się drogą wiary i szkołą życia chrześcijańskiego (DOK 227) – następnie uwrażliwia na pogłębianie w nich sakramentu małżeństwa (zob. DOK 176, 232,
258)21, a także zaleca towarzyszenie na różnych etapach rozwoju wiary, zakorzeniając Ewangelię w kontekście najgłębszych ludzkich wartości (zob. DOK 255, 178, 186, 226-227;
FC 37)22. W tym znaczeniu katecheza rodzinna jest środkiem
wzrostu we wierze (zob. DOK 255; FC 36, List do Rodzin 16,
KKK 2225)23.

niczą sprawą jest więc pomaganie im w uzyskaniu tej wiedzy (...). Dlatego
służba rodzinie w tym względzie, której wyrazem jest katecheza dorosłych,
ma pełnić rolę wspierającą rodziców w ich trudnym dziele. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy wiele współczesnych rodzin oczekuje na odpowiednią pomoc i wsparcie. Zob. J. Stala, Rola katechezy dorosłych w formacji katechetycznej rodziców, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych
we wspólnocie Kościoła…, 159-174.
21
J. Stala jest zdania, iż małżonkowie muszą otrzymać odpowiednią
formację religijną, której integralną część powinna stanowić, pogłębiona
w duchu współczesnej myśli Kościoła, formacja małżeńsko-rodzinna. Tylko
taka formacja, dokonującą się w ramach formacji dorosłych umożliwi im
głębsze zrozumienie sensu ich chrześcijańskiego powołania rodzinnego.
Zob. tamże, 166.
22
J. Stala twierdzi, że należy najpierw zaproponować rodzinom doświadczenie pielgrzymki wiary, która pozwoli stworzyć fundamenty katechezy rodzinnej. Trzeba pomóc w budzeniu ich własnej aktywności i uczestnictwie w życiu chrześcijańskim i kościelnym. Cała rodzina jest bowiem
wezwana do ciągłego i intensywnego poddawania się ewangelizacji, poprzez permanentne wychowanie w wierze. Katecheza z rodziną winna stworzyć możliwość doświadczenia wiary, rozumianej jako moment propedeutyczny do katechezy rodzinnej. Zob. tamże, 167.
23
Stałym elementem uświęcania rodziny jest przyjęcie wezwania do
nawrócenia, które oznacza wierność sakramentowi chrztu (zob. FC 58).

196

Katecheza w rodzinie i dla rodzin

Dzięki metodzie katechezy rodzinnej dokonuje się realizacja wspólnotowego celu katechezy dorosłych, i to w sposób
najbardziej rzeczywisty i integralny (zob. FC 17). Ponieważ
chrześcijańska rodzina jest społecznością zbawiania, uświęca
ją bowiem rzeczywista obecność Chrystusa, który uczestniczy
w całym jej życiu24, katecheza w rodzinie buduje wspólnotę
i kształtuje w jej członkach postawę odpowiedzialności, solidarności i miłości25. Posiada więc zdolność bycia w służbie
człowiekowi (zob. FC 64). A jeśli katecheza prowadzi do
wspólnoty i dojrzałej wiary poszczególnych chrześcijan, to na
pierwszym miejscu dotyczy ona rodziny (zob. DWCH 3,
EN 71, DOK 255)26. We wspólnocie rodzinnej małżonkowie
wobec samych siebie mają pełnić posługę apostolską, dawać
sobie świadectwo wiary, towarzyszyć we wzajemnym uświęcaniu (zob. DA 11, KK 11). Ich wzajemna harmonia, wynikająca z komunii osób, miłości i żywej wiary (zob. KDK 48,
FC 15, List do Rodzin 2)27 jest najlepszym sposobem katechezy wspólnotowej. W tym kontekście pierwszym zadaniem rodziny jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty
osób (FC 18, zob. KDK 52, FC 21). Równocześnie katecheza
A. Liskowacka, Rodzina chrześcijańska w życiu i posłannictwie Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”, w: Program Duszpasterski 1993/94, 307.
25
Zob. W. Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, 77-79.
W. Bołoz nazywa rodzinę wspierającą wspólnotą miłości. Duchowość
chrześcijańskiej rodziny to duchowość miłości; w rodzinie następuje konkretyzacja tej miłości. Zob. także F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej..., t. 2, 83-114.
26
Zob. K. Misiaszek, Katecheta w aktualnym stanie rozwoju polskiej
katechezy – spojrzenie z innej perspektywy, w: J. Stala (red.), Dzisiejszy
katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002, 16.
27
Zob. J. Stala, Rola katechezy dorosłych w formacji..., 163-164.
24
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rodzinna włącza w szersze relacje społeczne, w życie ekonomiczne i polityczne, w kulturę (zob. ChL 40). Rodzice, otrzymując w sakramencie małżeństwa specjalne łaski, świadczą
i (...) przekazują wartości tak ludzkie, jak i religijne (...), wraz
z pierwszymi gestami miłości uczą się także otwarcia wobec
innych i odkrywają w darze z siebie samego sens ludzkiego życia (ChL 62, zob. FC 39)28. Ze względu na powołanie rodzin
do życia w świecie, należy się im prawdziwa formacja podtrzymująca tę obecność w życiu zawodowym, kulturalnym,
społecznym, ekonomicznym i politycznym (zob. ChL 15)29.
Katecheza rodzinna zatem jako metoda katechezy dorosłych
staje się skutecznym sposobem realizowania zbawczej misji
Kościoła w świecie i chrześcijańskiej przemiany świata (zob.
FC 49)30. W rodzinie i przez rodzinę człowiek staje się chrześcijaninem, więcej - chrześcijaninem w świecie.
J. Stala przypomina, że rodzina będąca obrazem prawdziwej komunii jest zdolna przemieniać środowisko swego życia. Jest to szczególnie
ważne w sytuacji, gdy wydaje się, że współczesna rodzina jest zamknięta
w sobie, a ludzie się nie odwiedzają, nie tworzą więzi sąsiedzkich. Zob.
tamże, 165. E. Osewska z kolei formułuje tezę, że potrzebna jest jedna wizja, według której życie rodzinne to jednoczesne zanurzenie w Kościele
i świecie. Zob. E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej..., 161.
29
Zob. R. Niparko, Katecheza dorosłych..., 111; M.D. Chenu, Lud
Boży w świecie, Kraków 1968, 61-84; E. Weron, Laikat i apostolstwo, Poznań 1999, 18-20, 22-53. R. Niparko uważa, że formacja apostolska najlepiej dokonuje się przez katechezę rodzinną; zob. R. Niparko, Katecheza
dorosłych..., 111. Nikt tak nie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa jak
rodzina, ona jest pierwszym miejscem humanizacji osoby i społeczeństwa,
ale trzeba stworzyć warunki rodzinie, także poprzez katechezę, aby mogła
spełnić to zadanie (zob. ChL 40).
30
A.L. Szafrański uważa, że rodzina dopiero wówczas staje się Kościoła, jeśli kształtuje w człowieku zdolność do tworzenia poszerzającej się
wspólnoty. Zob. A.L. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele
w świecie współczesnym, Lublin 1990, 335. Zob. także Jan Paweł II, Mał28
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Rolą katechezy rodzinnej jest udzielanie wspólnocie
doświadczeń religijnych31. W rodzinie katecheza nabiera charakteru zwyczajnego życia chrześcijańskiego, wyrasta ze wzajemnych relacji międzyosobowych, wzajemnej wymiany wartości (świadectwa wiary), jest wrażliwa na istnienie
poszczególnych etapów rozwoju osobowego (zob. FC 37,
DOK 255). Będąc katechumenatem rodzinnym wytwarza
prawdziwą atmosferę autentycznego życia Ewangelią, miłością, zaufaniem, odpowiedzialnością, itp.32. Kościół domowy
uczy, modli się i uczestniczy w liturgii, udziela przewodnictwa
duchowego, działa przez przykład, przepaja życie duchem
Ewangelii, uczy służby innym. Dlatego cała aktywność Kościoła powinna oprzeć się na tym dążeniu, aby nieustannie pogłębiać świadomość, że rodzina jest Kościołem domowym i w
niej rozwija się prawdziwe życie i rozwój w pełni osobowy, aż
po starość33. Z tego też względu należy domagać się katechezy
permanentnej, gwarantującej harmonijny proces dojrzewania

żeństwo w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, 9, w: Wierzę
w Kościół, Watykan 1996, 147; R. Murawski, Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi..., 72-73; J. Stala, Przedmiot i forma katechezy rodzinnej, „Katecheta” 4 (1999), 10-15.
31
Zob. J. Bagrowicz, Z problematyki katechizacji rodziców..., 208.
M. Majewski akcentuje, że rodzina najbardziej przekonująco i praktycznie
wypełnia to zadanie, wychowując do modlitwy, miłości Boga i bliźniego
oraz solidarności i odpowiedzialności, dlatego w rodzinie istota katechezy
sprowadza się do przekazu doświadczenia religijnego za pomocą świadectwa. Zob. M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości..., 37.
32
Zob. J. Stala, Przedmiot i forma katechezy rodzinnej..., 11; J. Wilk,
Próba teologicznego uzasadnienia katechumenatu rodzinnego, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1977), 74-75.
33
Zob. F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej..., t. 2, 161.
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chrześcijańskiego (zob. CT 68, DOK 226, 255)34. J. Stala uważa, że należy przede wszystkim wzmocnić u rodziców zmysł
religijny, pomóc odkrywać im ich fundament podstawowego
posłannictwa chrześcijańskiego, tworzyć warunki dla wyrażania swojego zdania i proszenia o pomoc35. Chodzi więc o podawanie odpowiedniej motywacji, skłaniającej ich do uczestnictwa w katechezie, aby chcieli i mogli podejmować formację
potrzebną im do własnego i ich rodziny rozwoju36.
Dorośli są nie tyle odbiorcami rodzinnego stylu katechezy,
co uczestnikami obustronnego procesu wzrastania w wierze37.
Katecheza rodzinna ujawnia ten fakt. Jej styl daleki jest od
metody przekazu wiedzy, która nie jest w stanie rozwiązać
konkretnych problemów ludzi dorosłych i spełnić ich oczekiwania w zakresie rozwoju osobowego i kryzysów, jakie na tej
drodze przeżywają. Katecheza rodzinna jest zawsze przystosowana do konkretnych warunków, w których żyją
małżonkowie, do ich zadań rodzinnych i pozarodzinnych38.
Metoda katechezy rodzinnej wpisuje katechezę dorosłych
Zob. K. Misiaszek, Katecheta w aktualnym..., 18; A. Offmański, Katecheza w rodzinie..., 43-50. A. Offmański w katechezie domowej widzi
przeciwwagę czysto moralnego traktowania chrześcijaństwa, zob. tamże, 44.
35
Zob. J. Stala, Rola katechezy dorosłych w formacji..., 167.
36
J. Stala pisze: Motywacja ta jest szczególnie istotna w sytuacji gdy
rzeczywistość nieustannie potwierdza nam kryzys rodziny jako instytucji
wychowawczej i katechizującej. J. Stala, Rola katechezy dorosłych w formacji..., 167. Zob. J. Stala, Prymat i nadrzędność rodzinnej katechezy i wychowania we współdziałaniu ze szkolnymi programami, „Katecheta” 7-8
(1999), 23-24.
37
To postulat katechezy rozwojowej, która w rodzinie przybiera postać
katechumenatu rodzinnego. Zob. M. Majewski, Katecheza permanentna,
Kraków 1989, 135; M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości...,
188-190.
38
Zob. J. Stala, Rola katechezy dorosłych w formacji..., 166.
34
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w pedagogiczny proces stopniowego wzrostu (zob. FC 9)39.
Posiada zatem także charakter prawdziwie katechumenalny.
Katecheza rodzinna nie jest zatem czymś odrębnym od metody katechumenalnej: obie się uzupełniają, warunkują i potrzebują. Dzięki tej współobecności można tworzyć różne modele
katechezy dorosłych40.
Summary
Communional character of the church (God’s people) determines the perspective of development, which involves
Zob. R. Niparko, Katecheza dorosłych..., 112.
Próbę przedstawienia niektórych modeli katechezy dorosłych podjął
S. Dziekoński w opracowaniu Formacja rodziców we współczesnych modelach..., 183-197. Model przekazu jest podstawowym sposobem ciągłej formacji rodziców dokonującym się poprzez spotkania i konferencje, skierowanym do osób mocno wierzących. Model katechumenalny daje możliwość
włączenia w pedagogikę wiary rodzin pozostających z boku życia religijnego. Trzeci model akcentuje konieczność wychowania do odpowiedzialności
za rozwój Kościoła i chrześcijańską przemianę świata; rodzina nie tylko ma
szansę dojrzewania w wierze, ale i nabywania coraz głębszej świadomości
społecznej. Model dydaktyczny skupia się bardziej na samowychowaniu,
zaś w modelu dysonansu zwraca się uwagę na kontekst całego życia, potrzeby i problemy ludzi dorosłych, pozostawiając inicjatywę uczestnikom
katechezy. Ów ostatni model jest o tyle istotny, że przyczynia się do budowania autorytetu rodziny: katecheza rodziców oparta na modelu dysonansu
będzie wymagała podjęcia takich działań, które będą budzić u rodziców
„obojętnych” wrażliwość na konflikt czy rozdźwięk, jaki ma miejsce między
ich codziennym życiem a wiarą. Zob. tamże, 196. S. Dziekoński wysuwa
wniosek, że modele te często łączą się ze sobą i wciąż istnieje zapotrzebowanie na nowe formy i modele katechezy rodzinnej. Zob. tamże, 197. Zob.
również S. Wójtowicz, Formacja religijna dorosłych, „Homo Dei” 3 (1974),
184-185.
39
40
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building a mature relationship between people. The family,
which is one of the most important factors in the religion
initiation and education in the life of faith, carry out this task
in the best way, because it has the greatest potential for natural
mutual contacts. The Author of this article attempts to release
the theology of family catechesis. Christian formation of family has its source in the sacrament of baptism; if the Church
baptizes small children, at the same time takes charge of the
responsibility for the preparation of parents and their aptitude
for education in the faith of their children (because the children participate in the faith of parents, and other adult people).
The Christian family plays a key role in small Christian communities and the everyday life and the mission of the Church.
Daily life of a family is the live experience of the Church, open
to the participation in the ecclesial community. The method of
family catechesis corresponds most personalistic concept of
education to the community (real model of catechumenate).
Building a mature relationship in the family is a real challenge
for the Church picking up the new evangelization in the new
globalized reality.

202

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok VIII 2013 Nr 3 (20)

dr

Daniela Iskrová KU Ružomberok* (Słowacja)

Zastosowanie zasad analizy
narracyjnej do opowiadania
o uczniach z Emaus (Łk 24,13-35)
Principles of narrative analysis applied to the episode
of the disciples on the road to Emmaus (Luke 24:13-35)
Wstęp
Najważniejszym epizodem w Łukaszowej Ewangelii, który
dotyczy zjawienia się zmartwychwstałego Jezusa, jest opowiadanie o ukazaniu się Zmartwychwstałego dwóm uczniom
w drodze do Emaus. Historia to znajduje się tylko w Ewangelii
według św. Łukasza i łączy się z następującą po niej opowieści
o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Relacja o tym wydarzeniu jest przykładem zdolności literackich Łukasza, a jednocześnie ten fragment uznawany jest za szczyt umiejętności
narracyjnych ewangelisty, co z kolei w naturalny sposób skłania do zastosowania analizy narracyjnej. Z tego powodu celem
niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy wydarzenia
z Ewangelii św. Łukasza (Łk 24,13-35) za pomocą analizy
narracyjnej, przy jednoczesnym odniesieniu teologicznego
przesłania do współczesności. Przed przystąpieniem do samej
analizy najpierw będą przedstawione granice tekstu i jego
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struktura. Po analitycznym badaniu tekstu nastąpi synteza podstawowych wyników egzegetycznych i przedstawienie przesłania teologicznego.
1. Przedstawienie i podział perykopy
Perykopa z Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 24,13-35) stanowi centralną część narracyjno-literalnego bloku, który znajduje
się w środku 24 rozdziału. Poprzedza go opowiadanie o kobietach i Piotrze przy pustym grobie (wersety 1-12), a kontynuuje
objawienie się Zmartwychwstałego apostołom przed wniebowstąpieniem (wersety 36-53)1. Istnieją ewidentne aspekty, łączące perykopę o uczniach w drodze do Emaus z poprzedzającym opowiadaniem. Zaimek tego (w. 13) oznacza początek
nowego narracyjno-literackiego fragmentu połączonego z tym,
co było powiedziane wcześniej (ww. 1-12). Ostatnia część 24
rozdziału (Łk 24,36-53) rozpoczyna się od stwierdzenia A gdy
rozmawiali o tym (w. 36), które oznacza początek nowej sceny.
Opowiadanie rozpoczyna się od nawiązania do dwóch uczniów
(w. 13), o których była mowa w poprzedzającej części. Przybycie kobiet do grobu (ww. 22-23) i niektórych uczniów (w. 24)
odnosi się do wcześniejszych wydarzeń (ww. 1-6. 12). Na
* W roku 2002 ukończyła studia licencjackie z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W roku 2008 uzyskała
stopień doktora teologii na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku.
W 2002 roku rozpoczęła pracę jako asystentka na Wydziale Filozoficznym
Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Obecnie pełni obowiązki kierownika Katedry Religioznawstwa i Wychowania Religijnego. Wykłada nauki biblijne (egzegeza biblijna, teologia biblijna) oraz biblijny język grecki.
1
Por. CABA, J.: Cristo mia speranza, è risorto. Paoline : Cinisello B
1988, s. 185.
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końcu wspomina się Jedenastu oraz tych, którzy byli z nimi zebrani (w. 33), chodzi o tę samą grupę, do której przyszły kobiety, aby powiedzieć, co się stało (w. 9).
Końcowe spotkanie Zmartwychwstałego ze wspólnotą wierzących, ostatnie wskazania, relacja o wniebowstąpieniu są
złączone z opowiadaniem o drodze uczniów do Emaus
i stwierdzeniem: A gdy rozmawiali o tym … (w. 36).
Opowiadanie z Łk 24,13-24 dla większości autorów stanowi jeden utwór literacki w obrębie większego fragmentu. Różnice w poglądach na temat tekstu pojawiają się dopiero przy
określaniu poszczególnych części, z których zbudowana jest
jednostka literacka. Według J. Duponta punktem centralnym,
wokół którego następuje dynamiczny rozwój opowiadania,
jest rozpoznanie zmartwychwstałego Jezusa po łamaniu chleba (w. 31). X. Léon-Dufour2 i J.-M. Guillaume widzą punkt
centralny w wyrażeniu: że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje (w. 23). Według s.J. d´Arc3 punktem centralnym jest pytanie retoryczne: Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swej chwały? (w. 26). Biblista J. Caba
punkt centralny widzi w stwierdzeniu aniołów on żyje (w. 23),
które zamyka część, gdy uczniowie jeszcze nie rozpoznają Jezusa Zmartwychwstałego (ww. 13-23a), a otwiera gdy rozpoznają Zmartwychwstałego przez Pisma i łamanie chleba
(ww. 24-35).
W opowiadaniu znajduje się podwójny narracyjny moment.
Jeden, w którym zmartwychwstały Jezus jest dostrzegalny, ale
nierozpoznany (ww. 13-23a), i drugi, w którym uczniowie Go
rozpoznają i przyjmują w Jego nowej tożsamości (ww. 23b-35).
Por. LÉON-DUFOUR, X.: Risurrezione di Gesù e messagio pasquale.
Paoline : Cinisello B. 1973, s. 281–287.
3
Por. D´ARC, J.: Les Pèlerins d´Emmaüs. Cerf : Paris 1977, s. 62–76.
2
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Dla analizy perykopy przyjmujemy stanowisko J. Caba,
które może być określone jako paralelna struktura koncentryczna.
Paralelna struktura koncentryczna (Łk 24,13-35)4

A 13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi,
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
B 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.
C 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliżył się i szedł z nimi.
D 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie
poznali.
E 17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie
z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.
F 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu:
«Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
19a Zapytał ich: «Cóż takiego?»
G 19b Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem,
H 19c który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;
I 20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali.
W opracowaniu wykorzystano tekst IV wydania Biblii Tysiąclecia –
Wydawnictwo Pallottinum Poznań (ISBN 83-7014-218-4). Autorka opracowania wprowadziła dodatkowe oznaczenia literowe wersów (19a, 19b,
19c, 23a, 23b, 27a, 27b, 31a, 31b).
4
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L 21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak
się to stało.
M 22 Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas:
były rano u grobu,
N 23a a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że
miały widzenie aniołów,
23b którzy zapewniają, IŻ ON ŻYJE.
M* 24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
L* 25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore
są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy!
I* 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej
chwały?»
H* 27a I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków
G* 27b wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się
do Niego.
F* 28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
E* 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc,
aby zostać z nimi.
D* 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
31a Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go,
C* 31b lecz On zniknął im z oczu.
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B* 32 I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
A* 33 W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,
34 którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał
i ukazał się Szymonowi”.
35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.
Ramy całego opowiadania tworzy podwójny akcent położony na miasto Jerozolima (A-A*: ww. 13.33). Środek struktury tworzy stwierdzenie aniołów: on (Jezus) żyje (N: w. 23b).
W ten sposób złączone jest podstawowe przesłanie dwóch
mężczyzn, które było skierowane do kobiet: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? (w. 5).
Epizod opowiadający o uczniach w drodze do Emaus podzielony jest na dwie części. Pierwsza część (ww. 13-23a),
w której aktywni są przede wszystkim uczniowie, charakteryzuje się ucieczką, beznadziejnością, smutkiem i niezrozumieniem tego wszystkiego, co się wydarzyło. W drugiej części
(ww. 24-33) dzięki egzegetycznym wyjaśnieniom Jezusa i łamaniu chleba rodzi się nadzieja, radość, jasność widzenia, pałanie serca, które ich ponagli do szybkiego powrotu i zakomunikowania pozostałym tego, co widzieli. Pomiędzy dwoma
częściami można dostrzec wyraźną paralelę fragmentów, które
ze sobą korespondują. B-B* (ww. 14.32): podwójny akcent
położony jest na dialogach uczniów, jednak przy powrocie
z zupełnie innym zabarwieniem niż przy wyjściu do Emaus.
C-C* (ww.15.31b): przybliżenie się Jezusa do uczniów podczas wspólnej drogi jest przeciwieństwem do Jego zniknięcia.
D-D* (ww. 16. 31a): na początku uczniowie mają oczy jakby
przesłonięte, tak że nie mogli rozpoznać Jezusa, na końcu ich
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oczy się otwierają i rozpoznają Go. E-E* (ww.17-29): wewnętrzny smutek uczniów wyrażony jest atmosferą zachodzącego słońca i kończącym się dniem. F-F* (ww. 18-19a. 28):
niejednoznaczna postawa Jezusa, który sprawiał wrażenie, że
nie wie nic o tym, co się stało, i chciał kontynuować podróż.
G-G* (ww. 19b. 27b): uczniowie mówią o Jezusie, a On wyjaśnia Pisma, odnoszące się do niego samego. H-H* (ww. 19c.
27a): uczniowie oceniali Jezusa jako potężnego w czynach
i słowach, co potwierdza odniesienie do proroków i Mojżesza.
I-I* (ww. 20. 26): to, co się stało z Jezusem, ukrzyżowanie
i śmierć, poprzez zapowiedziane i konieczne cierpienie dla
wejścia do chwały. L-L* (ww. 21. 25): postawa zawiedzionych
oczekiwań uczniów zasługuje na autentyczne napomnienie ze
strony Jezusa. M-M* (ww. 22-23a. 24): przybycie kobiet
i uczniów do grobu. Nie znajdą ciała Jezusa i stwierdzą, że
mieli wizję aniołów; uczniowie znajdą szaty, zgodnie z opowieścią kobiet, ale nie ujrzą Jezusa. Całe to opowiadanie, które jest doskonale skonstruowane, ma kontynuację wraz z kolejnymi elementami spoza struktury, ale nie można ich uważać
za mniej znaczące. Na pierwszym miejscu znajdujemy stwierdzenie z elementem wielkanocnej wiary (por. 1Kor 15,5) wyrażone słowami: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi (w. 34). W ten sposób zamyka się fragment zawierający wyznanie wiary, ale powstaje jeszcze związek z wcześniejszym odniesieniem do Piotra (w. 12). Elementem finalnym jest synteza całego opowiadania: Oni również opowiadali,
co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba
(w. 35). Kluczowym pojęciem jest czasownik poznać, który
wyraża przede wszystkim zrozumienie rzeczywistości dzięki
wyjaśnieniu Pisma. Uczniowie mieli wędrowcy za złe jego
brak zainteresowania ostatnimi wydarzeniami (w. 18), ale
w rzeczywistości to oni byli tymi, którzy nie wiedzieli, co się
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stało. Dopiero gdy Jezus wyjaśnił im Pisma, uczniowie byli
zdolni do poznania sensu wydarzeń. Czasownik poznać odnosi
się również do otworzenia oczu uczniom (w. 31a) po tym, gdy
ich oczy były niezdolne do rozpoznania Jezusa (w. 16).
To podwójne poznanie Jezusa przez uczniów miało miejsce
w dwóch chwilach: podczas drogi, dzięki wyjaśnieniu Pism
(w. 26) i przy łamaniu chleba (w. 30). To są dwa fragmenty
i momenty opowiadania: Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (w. 35).
Dwaj uczniowie szybko przekazali pozostałym swoje doświadczenie. Zachowali się podobnie jak kobiety, gdy wróciły
od grobu (w. 9). Jednak apostołowie nie byli obecni we wszystkich scenach jako protagoniści, dołączają się do Jedenastu
(ww. 9.33). Po tym przygotowaniu oni staną się świadkami
Zmartwychwstałego5.
2. Analiza faz i zasad analizy narracyjnej (Łk 24,13-35)
Za pomocą analiza narracyjnej będzie badane przede
wszystkim to, co się stanie w opowiadaniu, będą analizowane
różne postawy osób (ich czynność, ich słowa), okoliczności,
miejsce i czas.
Narratywna ekspozycja (ww. 13-15)

Autor dzięki przedstawieniu postaci i ich sytuacji zapoznaje
czytelnika z opowiadaniem. Ekspozycja narratywna szereguje
postaci – oprócz Jezusa także dwóch uczniów, następnie wspomina kobiety, arcykapłanów, przywódców, Mojżesza,
Por. CABA, J.: Cristo, mia speranza, è risorto. Paoline : Cinisello B
1988, s. 204–208.
5
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Proroków i na końcu opowiadania spotykamy wspólnotę zgromadzoną wokół Szymona. Używa słów dwaj z nich; którymi
z założenia wspomina się dwóch uczniów, z których tylko jeden nazwany jest po imieniu Kleofas. Żadnych dokładniejszych informacji na temat uczniów nie znajdujemy ani w tekście Łukaszowym, ani u innych ewangelistów. Prawdopodobnie
są to dwaj uczniowie, którzy nie należeli do grona Jedenastu
(ww. 9. 10), ale do innych (w. 9. Por. ww. 18. 33). Być może
należeli do „grupy miejscowych uczniów”, którzy mieszkali
w okolicy Jerozolimy. Liczba dwóch może uwiarygadniać ich
doświadczenie6 i jest złączona z obowiązkiem opierania się na
świadectwie dwóch osób (por. Pwt 19,15).
Tekst podkreśla, że rozmawiali ze sobą o wszystkim, co się
wydarzyło w Jerozolimie. Ich dialog jest wyrażony dwa razy
czasownikiem rozmawiali, a raz czasownikiem rozprawiali.
Jezus przybliżył się do nich i pytał, o czym rozmawiają ze
sobą.
Miejsce ekspozycji, to miejsce odejścia dwóch uczniów
z Jerozolimy do wsi Emaus, oddalonej od Jerozolimy 60 stadiów (11 km od Jerozolimy), do której dwóch z nich się kierowało. Wioski zwanej Emaus nie można jednoznacznie zlokalizować.7
Por. Da SPINETOLI, O.: Luca. Borla – Cittadella : Assisi 1994, s. 732.
Wymienia się trzy miejscowości, które mogłyby być ewangelicznym
Emaus: 1. Ammaous, później nazwana Nicopolis, obecnie Amwâs (por.
1 Mach 3, 40. 57), oddalona 160 stadiów (32,5 km od Jerozolimy). Odległość jest 160 stadiów na zachód od Jerozolimy, co by oznaczało, że uczniowie przeszli przez pół dnia 60 km, co z kolei jest mało prawdopodobne 2.
Inna lokalizacja Ammaous nazywana Kolonieh (łać. colonia), położona 35
stadiów od Jerozolimy (około 6,5 km), była kolonią wojskową za czasów
Wespazjana i mogła być brana pod uwagę. Jednak odległość jest bardzo
krótka, przez co pojawiają się wątpliwości. Czy Łukasz miał na myśli także
6
7
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Czas ekspozycji. Opowiadanie o wędrowaniu uczniów do
Emaus osadzone jest w tym samym dniu, Tego samego dnia
(w. 13) (por. Łk 24,1-12), co otrzymana od kobiet wiadomość
o zmartwychwstaniu Jezusa. Połączeniem stwierdzeń tego samego dnia autor odnosi się do pierwszego dnia tygodnia
z Łk 24,1, którym był pierwszy dzień następujący po sobocie8.
Z perspektywy Łukasza wiadomości o zmartwychwstaniu Jezusa, objawieniu się jego uczniom i wstąpieniu do nieba mają
miejsce w ciągu tego samego dnia, przez co dokładniej ukazuje się całą tajemnicę Wielkanocy. Zatem wyrażenie tego samego dnia ma na celu usytuowanie w tym samym dniu
zmartwychwstania Jezusa i wszystkich wielkanocnych objawień (por. w. 33)9.
Kolejnym czasowym wyznacznikiem jest trzeci dzień
(w. 21) po śmierci Jezusa na krzyżu. Stwierdzeniem już trzeci
dzień, jak to się stało podkreśla się, że dla wędrowców śmierć
Jezusa jest faktem dokonanym. Mówienie czytelnikowi
o „trzecim dniu” po śmierci Jezusa ma sens wyłącznie na poziomie narracyjnym. Autor wie, że czytelnik wie, że trzeci
drogę powrotną, co razem by dawało 60 stadiów? 3. Odległość, o której jest
mowa w tekście odpowiada lokalizacji el-Qubeibeh, około 65 stadiów (około 11 km), która była znana dzięki średniowiecznym pielgrzymom, ale jednak etymologicznie nie koresponduje z nazwą Emaus. Trudności z określeniem biblijnej lokalizacji Emaus przybliżają nas do antycznej tradycji
objawienia, w której położenie geograficzne nie były dobrze znane nawet
Łukaszowi. Wszakże jego zainteresowanie bardziej dotyczyło biblijnego
przesłania niż geografii. (por. ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia 1985, s. 922–93).
8
Dla żydów dzień po sobocie był pierwszym dniem roboczym po sobotnim odpoczynku a dla chrześcijan stał się dniem Wielkanocy.
9
Por. PASQUETTO, V.: Apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). In: LÀCONI, M. – Coll.: Vangeli sinottici e atti degli
Apostoli. Elle Di Ci : Torino 1994, s. 432.
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dzień nie zawiódł: Jezus wstał z martwych10, ale uczniowie rozumieli na trzeci dzień śmierć Jezusa jako fakt dokonany i nieodwracalny. Wydarzenie rozgrywa się najprawdopodobniej
w drugiej połowie dnia. Ruch w narracji odbywa się w kierunku z Jerozolimy do wioski Emaus, dokąd dwóch uczniów
zmierza. Jednocześnie oddala się od Jerozolimy, na ile Jerozolima znaczy dla nich rozczarowanie i niespełnione nadzieje
(żaden Mesjasz i żadne odbudowanie Izraela).
Uczniowie rozmawiali z sobą, rozprawiali, konwersowali,
czyli dopóki byli w drodze, „głosili homilię” o tym, co się stało (w. 14). Jezus, jako Zbawiciel ukrzyżowany i pochowany
jest dla nich nie do przyjęcia, ponieważ oczekiwali wykupienia Izraela. Użyty czasownik rozmawiali w języku greckim
w czasie niedokonanym oznacza, że chodziło o dłuższą rozmowę. Wydarzenia, które miały miejsce w dniu wcześniejszym, podważyły przekonania i oczekiwania uczniów. Sami
nie są w stanie dać sobie odpowiedzi na liczne pytania, które
ich dopadły, dlatego stracili nadzieję, są smutni a ich wiara doświadcza kryzysu.
Początek akcji/moment rozwinięcia (ww. 15b-16)

Moment rozpoczęcia jest zaznaczony w sytuacji, w której
Jezus zrobi pierwszy krok – Jezus przybliżył się i szedł z nimi
(w. 15b). Zmartwychwstały Jezus przejmie inicjatywę, aby
przybliżyć się do nich i stać się towarzyszem drogi. Przybliżenie się Jezusa stanowi typowy aspekt u Łukasza. Początek akcji jest ukazaniem problemu wyrażonego w w. 16: Lecz oczy
ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Ich oczy
najpierw były przesłonięte, a na koniec Wtedy oczy im się
Por. ROSSÉ, G.: Il vangello di Luca, Città Nuova : Roma 1995,
s. 1024.
10
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otworzyły (w. 31). Początek jest oznaczony faktem niewidzenia. oczy, które nie widzą, i te oczy staną się widzącymi dopiero na końcu opowiadania, gdy zasadniczą rolę odegra słuchanie. Aby Jezus był rozpoznany, nie wystarczy Jezusowe
przybliżenie, nie wystarczy też zwykłe widzenie oczami.
Uczniowie jeszcze nie są zdolni poznać Jezusa, ponieważ jeszcze nie wkroczyli w perspektywę zmartwychwstania i stale
wiąże ich logika śmierci. Dla rozpoznania Zmartwychwstałego konieczne jest patrzenie z wiarą. Nie chodzi przy tym o widzenie Jezusa, ale o „rozpoznanie” tego, który był tam obok
nich i rozmawiał z nimi jak przyjaciel. Dla widzenia Jezusa
potrzebne jest światło i tym światłem jest wiara, która jeszcze
nie zakiełkowała w duszach pielgrzymów. Pragnienie uczniów,
aby poznać Jezusa, jest mocne, ale fizyczne widzenie nie jest
wystarczające. Jezus choć jest obok dwóch uczniów, dla nich
jest kimś innym. On co prawda jest żywy, ale dla nich na razie
jest martwy. Odchodzą zatem z Jerozolimy, skoro według nich
Jezus zakończył swoją działalność.
Zawiązanie (ww. 17-29)

Przedstawiony problem zacznie się rozwiązywać. Jezus
przejmie inicjatywę słowa i włączy się do konwersacji zadaniem pytania, czyli po przybliżeniu się do uczniów zrobi kolejny krok: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?
(w. 17). Pytanie to wskazuje na dyskusję, a zadanie pytania
w taki sposób sprawia, że pojawia się podział i napięcie. Pytanie wymaga odpowiedzi i wyjaśnienia tematu prowadzonej
debaty i jednocześnie rozpoczyna stopniowe rozwiązanie problemu. Pytanie Jezusa zadane uczniom ma olbrzymi efekt, ma
również siłę, aby ich zatrzymać, pokazać straconą nadzieję
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(w. 17b) i pobudzić Kleofasa11 do zadania innego pytania: Ty
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie (w. 18).
Z pytania Kleofasa wynika, że Jezus jest obcym, który nie wie,
co w ostatnich dniach wydarzyło się w Jerozolimie. Uczeń
przypomina mu to, co się stało w Jerozolimie w tych ostatnich
dniach, ponieważ sprawia wrażenie, że tego nie wie. W pytaniu Kleofasa widać także zaskoczenie z powodu braku wiedzy
obcego wędrowca, ponieważ nawet krótki pobyt w Jerozolimie musiał wystarczyć, aby o tym usłyszeć12. Ukazuje się tu
kolejny problem. Jezus kontynuuje grę słowną: A co? (w. 19a).
Pytanie włożone w usta Jezusa (por. pytanie Marii Łk 1,34)
służy ożywieniu mowy i umożliwi narratorowi rozwinięcie archaicznej chrystologii. Uczniowie dzięki temu mają możliwość wyrażenia swoich poglądów i oczekiwań. Kleofas i jego
towarzysz w ten sposób rekapitulują najważniejsze momenty
z życia Jezusa i różne wielkanocne przesłania, które się znajdują w Ewangelii św. Łukasza. Przypominają przede wszystkim imię i pochodzenie Jezusa Nazareńskiego (w. 19b), czym
się odwołują do pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii (por.
Łk 1-2). Przywołują także jego urząd: prorok potężny w czynie
i w słowie przed Bogiem i ludźmi (por. Łk 4,32. 36; 5,17; 6,19;
7,16; 8,26; 9,19), czym syntetyzują publiczne nauczanie Jezusa i jego mocne czyny. Jego działalność pochodziła od Boga,
ale dla dobra wszystkich13.
Nazwanie jednego z pielgrzymów imieniem Kleofas pochodzi najprawdopodobniej od przedłukaszowej tradycji. Wydarzenia przypominane
przez Kleofasa należą do ludzkiej historii jak każde inne wydarzenie. Uczeń
ten pomaga obcemu poznać to, co się wydarzyło w Jerozolimie.
12
Por. ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia
1985, s. 924.
13
Por. GRASSO, S.: Luca. Borla : Roma 1999, s. 628.
11
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Odpowiedzialność za osądzenie i śmierć Jezusa ponoszą
arcykapłani i przywódcy (ww. 20-21) (por. Łk 23,13-25). Przybycie kobiet i apostołów do grobu, odkrycie przez nich, że
grób jest pusty i utrata nadziei (ww. 22-24) (por. Łk 24,1-22).
Także przybycie do grobu niektórych uczniów, aby potwierdzić co słyszeli (w. 24) (por. Łk 24,12.24), choć sprawdzą się
tylko te fakty, o których mówiły kobiety, a nikt go nie widział.
Jezus jeszcze nie jest obecny, uczniowie jeszcze nie rozumieją
Jezusa, wydaje się, że oczekiwali tylko Mesjasza, który wyzwoli naród z rzymskiego poddania i wykupi Izraela, jak to
oznacza czasownik uwolni. Dlatego dwaj uczniowie w drodze
do Emaus są nie zdolni do rozpoznania Jezusa.
Znajdujemy się w centrum opowiadania. Jezus słucha przemyśleń i oczekiwań uczniów i po raz trzeci przejmie inicjatywę i zacznie smutnych i pozbawionych nadziei uczniów upominać bardzo twardymi stwierdzeniami: O nierozumni, jak
nieskore są wasze serca… (ww. 25-26). Dotychczas wędrowiec słuchał Kleofasa, a teraz słowa, które sam wypowiada do
uczniów, mają dosłowny sens nierozumni, czyli niewykształceni, ci, którzy nie rozumieją rzeczy tak, jak należy (por. Rz 1,14;
Gal 3,1. 3). Tłumaczenie nieskorzy sercem należy do typowego stwierdzenia Łukasza; sercem określa się miejsce właściwe
dla rozumienia i woli (por. Łk 1,17. 51. 66; 2,19; 21,14. 34).
W zdaniu tym ważne jest, że wiara w Jezusa łączy się z właściwym rozumieniem Pism. Słowa Jezusa zatem odkrywają małą,
niewystarczającą wiarę uczniów. Gdy Łukasz mówi o niewystarczającym zrozumieniu i niechęci serca, to chce tym podkreślić, że w postawie uczniów nic się nie zmieniło mimo wielu znaków i licznych słów (por. Łk 9,43-45).14 Twardość serca,
Por. ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia
1985, s. 926.
14
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przeciwko której występuje Jezus, przejawia się nie tylko
w słabej wierze uczniów, ale też w tym, że Żydzi nie byli
w stanie wyobrazić sobie cierpiącego Mesjasza. Jedynie zmartwychwstanie Jezusa może zmienić myślenie. Uczniowie jeszcze nie znają Jezusa zmartwychwstałego, znany im jest tylko
Jezusa ukrzyżowany, zamordowany i pochowany.
W 18 wersecie Jezus dla Kleofasa był chyba jedynym
z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam stało, a w wierszu 25 w rzeczywistości jest dwóch, nieświadomych, nierozumnych i nieskorych do uwierzenia w to, co Prorocy mówili o Jezusie.
Jezus, mówiąc do uczniów: …Mesjasz nie miał tego cierpieć… (w. 26) zwraca uwagę na to, co we wcześniejszych zdaniach wprowadzało napięcie. Cierpienie Mesjasza jest nie tylko
możliwe, ale także konieczne po to, aby wstąpił do chwały
i ukończył dzieło odkupienia człowieka15. Zrozumienie, że cierpienie Jezusa jest w zgodzie z Pismem, oznacza pokonanie zgorszenia, które wypływa z Jego śmierci, oraz rozpoznanie w Jezusie nie tylko proroka (w. 19), ale prawdziwego Mesjasza16.
Jezus nie ustaje w wyjaśnianiu wydarzeń (ww. 27-28)
w świetle całego Pisma, które zawiera świadectwo Mesjasza,
Proroków dla uznania tych prawd, które odnoszą się do wydarzeń mesjańskich17. Nieznajomość Pisma w rzeczywistości jest
nieznajomością Chrystusa.
Przybliżyli się do wsi Emaus, dla uczniów droga się skończyła, a Jezus okazywał, że chce iść dalej (w. 28). Czasownik
Por. PASQUETTO, V.: Apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35). In: LÀCONI, M. – Coll. Vangeli sinottici e atti degli
Apostoli. Elle Di Ci : Torino 1994, s. 433.
16
Por. ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia
1985, s. 927.
17
Por. GRASSO, S.: Luca. Borla : Roma 1999, s. 630.
15
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okazywał oznacza, że sprawiał wrażenie albo dawał do zrozumienia. Jest to środek narracji, który ożywia opowiadanie. To,
że On okazywał, jakoby miał iść dalej – nie wyklucza, że to
początkowe wahanie należy do zwyczajów orientalnej gościnności. Wygląda jednak, że Łukasz w swoim wyrażeniu koncentruje się na łączności Eucharystii ze zmartwychwstałym
Panem. Jezus poprzez okazywanie, że chce iść dalej, przygotowuje podstawy urzeczywistnienia się wspólnoty.18
Uczniowie, będąc pod wrażeniem wyjaśnień Jezusa, pragną
przebywać dłużej w jego obecności (w. 29), a Jezus przyjmie
ich zaproszenie (por. Łk 14,23). Uczniowie proszą Go, aby został z nimi, bo zbliża się noc19. Wezwanie zostań z nami stanie
się wzorcowym wezwaniem wspólnoty uczniów, która stale
odwołuje się do obecności Zmartwychwstałego20. Wyrażenie
zostań z nami także mówi o uczniach, którzy wyszli ze swojego wewnętrznego zamknięcia, już nie myślą tak, jak wcześniej
– tylko o sobie, ale także myślą o obcym towarzyszu drogi,
którego słowa tak bardzo ich poruszyły. Jezus przyjmie ich zaproszenie i będzie ich gościem. Gdy po raz drugi jest mowa
o pozostaniu, należy podkreślić wspólnotę z Chrystusem (por.
Łk 24,15). Jezus już nie jest obecny jedynie w słowach Pisma,
ale także w obcym, który został przyjęty jako gość21.

Por. . ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia
1985, s. 928.
19
Ta prośba podobna jest np. do zaproszenia przez Zacheusza (por. Łk
19,1-10) albo przyjęcia przez Martę i Marię (por. Łk 10,38-42).
20
Por. GRASSO, S.: Luca. Borla : Roma 1999, s. 631.
21
ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia 1985,
s. 928.
18
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Punkt zwrotny, kulminacja, rozwiązanie (ww. 30-35)

Kulminacja sceny przedstawiona jest w ww. 30-31, gdzie
określony jest najważniejszy moment całego opowiadania
o uczniach z Emaus. Uczniowie mają pałające serca, ponieważ
Jezus wyjaśniał im Pisma i wykonał cztery gesty: wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Żaden
z tych gestów nie ma w sobie nic szczególnego, gdyż należały
one do żydowskiego zwyczaju. Jezus w ten sposób często spożywał posiłek z uczniami w czasie swojego ziemskiego życia
(por. Łk 9,16). Teraz jednak te same gesty wykonuje jako gość
i nabierają one głębszego znaczenia, ponieważ służba i miłość
są znakiem braterskiej wspólnoty22. Ten znak połączy przeszłość uczniów Jezusa (przed Jego śmiercią) z nowym aktualnym wydarzeniem zmartwychwstania. Znak wskazuje nie tylko na ostatnią wieczerzę, ale także na rozmnożenie chleba.
W ten sposób dwóch z nich uświadamia sobie, że jest to wciąż
ten sam Pan i że oni stale są ci sami. To potwierdza ciągłość
historii zbawienia, która gwarantuje prawdziwość i rzeczywistość postrzegania wiary. O ile przy opisie Ostatniej wieczerzy
w języku greckim użyty jest czasownik w aoryście dał im
w znaczeniu dał raz na zawsze (por. Łk 22,19), to w tym zdaniu użyty jest czasownik w greckim imperfectum dawał im
(czynność mająca miejsce w przeszłości ma swoją kontynuację w teraźniejszości). W rzeczywistości to, co było dane przy
Ostatniej wieczerzy, jest dane aż do skończenia świata. Później pojęcie łamanie chleba określi się jako termin określający
Wieczerzę Pana. Nie można nie zauważyć, że Łukasz
przedstawia tu każdą czynność w świetle pierwotnego
Dla Łukasza „łamanie chleba” jest aktem typowo chrześcijańskim,
gdyż w nim wyraża się życie wyznawców Chrystusa (por. Dz 2,42).
22
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chrześcijańskiego sprawowania Eucharystii23. Gest łamania
chleba nie był przyczyną rozpoznania zmartwychwstałego Jezusa przez uczniów, ale okazją ku temu. To, że uczniom otworzyły się oczy i poznali Jezusa właśnie w tym momencie, przy
łamaniu chleba, stało się tylko dlatego, że tak chciał Jezus.
Po dotarciu do punktu kulminacyjnego opowiadania następuje punkt zwrotny – czyli po łamaniu chleba następuje przemienienie uczniów, ich radykalne nawrócenie. Tekst nie mówi,
że uczniowie widzieli Jezusa, ale że go poznali, co mówi o ich
doświadczeniu wiary. Ich pragnienie zobaczenia Go było
ogromne, ale teraz wiedzą, że fizyczne widzenie nie jest absolutne. Mimo tego, że Jezus jest niewidoczny dla ich fizycznych
oczu, Zmartwychwstały zostanie wciąż obecny i żywy24. Zniknięcie nie jest tożsame z nieobecnością czy śmiercią. Zmartwychwstały nie będzie już przy nich obecny w widzialny sposób. Ale gdy z nimi szedł, wprowadził ich w nową formę
wspólnoty ze sobą, naznaczoną świadomością swojego w pełni zrealizowanego posłania: „Pan prawdziwie zmartwychwstał”.
Rozwiązanie opowiadania zawierają wersety 32-35, w których uczniowie uświadomiają sobie, co się wydarzyło. Rozmawiają ze sobą o tym, jak Jezus poruszał ich myśli, jak Jego
słowa, gdy „otwierał”25 przed nimi Pisma, rozpalały ich serca
(w. 32). To wszystko powoduje, że uczniowie postanawiają
wrócić do Jerozolimy, do wspólnoty. Już nie są smutni,
zawiedzeni, ale pełni radości, chcą ogłosić i przekazać
wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nie
Por. ERNST, J.: Il vagelo secondo Luca. II, Morcelliana : Brescia
1985, s. 929.
24
Por. ALETTI, J. N.: L´arte di racontare Gesù Cristo. La scrittura
narrativa del vangelo di Luca. Brescia 1991, s. 160.
25
Jezus uczniom bardziej „otworzył” Pisma, niż „otworzył” oczy.
23
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ogranicza ich ani czas, ani przestrzeń, są pod wrażeniem tego,
którego widzieli, czyli Pana, i żyją w zjednoczeniu z nim
(w. 33). Przyjęli świadectwo Jedenastu (w. 34) i dwaj uczniowie podzielili się z resztą własnym doświadczeniem spotkania
ze Zmartwychwstałym na drodze do Emaus, wyjaśniania Pism
i łamania chleba (w. 35). Dwóch elementów połączonych ze
sobą tak ściśle, że istnienie jednego bez drugiego jest niemożliwe. Wielkanocne doświadczenie uczniów z Emaus nie będzie
zbagatelizowane, ale potwierdzone i wzmocnione wiadomością o zmartwychwstaniu. Pusty grób i świadectwo poszczególnych osób będą miały wartość jedynie wtedy, gdy będą
przyjęte w wielkanocnym wyznaniu wiary Kościoła26. Świadectwo dwóch uczniów, uzupełnione świadectwem pozostałych, stało się potwierdzeniem tego, że Chrystus rzeczywiście
został wskrzeszony i żyje.
W perykopie można dostrzec wstęp i zawiązanie – w drodze w kierunku z Jerozolimy; kulminację i punkt zwrotny (rozwiązanie) – w Emaus; uzupełnienie i zakończenie – powrót do
Jerozolimy.
Zasady analizy narratywnej

Opowiadanie o drodze do Emaus jest analepsis całego życia Jezusa, który znajduje się w słowach uczniów (ww. 19-24),
w których Łukasz powraca do całej Ewangelii. Opowiadanie
jest również prolepsis dzięki pouczeniu apostołów przez Jezusa przed wniebowstąpieniem (por. Łk 24,44-46).

Por. ALETTI, J. N.: L´arte di racontare Gesù Cristo. La scrittura
narrativa del vangelo di Luca. Brescia 1991, s. 160.
26
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Czas narracji i czas w narracji

Czas narracji mierzy się liczbą słów, zdań służących opowiedzeniu wydarzenia. Czas narracji w porównaniu z czasem
w narracji jest stosunkowo długi, zajmuje 23 wersety.
Czas w narracji w opowiadaniu o uczniach w drodze do
Emaus upływa w drugiej połowie dnia, popołudniu i wieczorem. Największy stosunek czasu narracji do czasu w narracji
jest w opisie wejścia do domu i łamania chleba (ww. 28-32),
gdzie ma miejsce scena napełniona sacrum. W podsumowaniu
wyrażony jest smutek uczniów (w. 21), a w opisie jest radość
(w. 32).
Kąt widzenia, perspektywa

Jezus w opowiadaniu występuje jako ten, który wie, co się
wydarzy także w relacji do uczniów. Wewnętrzna perspektywa
ukazana czytelnikowi przez autora od strony uczniów wskazuje na nich jako tych, którzy nie rozpoznali Jezusa (ww. 16.17b),
a w pewnym stopniu także na Jezusa, gdy daje czytelnikowi
możliwość poznania zamiaru Jezusa (w. 28b por. w. 19a). Jezus przedstawiony jest w ciekawy sposób. Najpierw nie pozwala się poznać (ww. 15b. 16), a sprawia wrażenie, że nie wie
nic o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie, i że chce kontynuować podróż, chociaż uczniowie dotarli już do swojego celu
(w. 28b). Jezus w opowiadaniu występuje jako ten, który dobrze wie, co przeżywają uczniowie, a Jego reakcja jest stopniowa. Nie chce narzucać swojej obecności nikomu, także
swoim towarzyszą drogi (ww. 15-19a. 25-27). Wydarzenia
w Jerozolimie interpretowane są z dwóch punktów widzenia,
z ludzkiego punktu widzenia uczniów (ww. 19b-21) oraz
z perspektywy mesjańskiej Jezusa (ww. 25-27).
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3. Przesłanie teologiczne i jego zastosowanie
Do wielkiego bogactwa teologicznego omawianej perykopy należą między innymi elementy drogi i wiary pierwotnego
Kościoła odnoszące się do wyznawanej prawdy o ukazaniu się
Jezusa Piotrowi (w. 34; por. 1Kor 15,5).
Autor tekstu prowadzi czytelnika do wydarzenia, w którym
spotyka dwie wędrujące osoby, uczniów, którzy udali się
w drogę, która jednocześnie stała się jednym z tematów teologicznych w Ewangelii św. Łukasza. Czynność, którą wykonują, jest tożsama, ale i przeciwstawna do tej, którą wykonuje
Jezus. Jezus szedł drogą do Jerozolimy w celu zwieńczenia
swojej ziemskiej egzystencji. Jednak uczniowie, po tym, jak
wydarzenia z Jezusem się wypełniły, zmienili kierunek podróży, oddalają się od Jerozolimy. Jezus dołączy do nich, idzie
w ich kierunku, mimo że nie jest to droga Jezusa, Jezus szedł
do Jerozolimy, a uczniowie się od niej oddalali. Podczas drogi
w kierunku Emaus uczniowie wymieniają zdania na temat
tego, co zaszło. Ta droga z Jerozolimy dla uczniów jest drogą
naznaczoną smutkiem, beznadzieją, drogą, na której Jezus wyjaśniał im Pisma i odkrywał wielkanocne tajemnice. Dopiero
na końcu drogi serca zaczynają im pałać, a sama droga stanie
się dla uczniów drogą wiary.
Drugim tematem teologicznym opowiadania jest wiara,
która rodzi się ze słuchania. Widzenie oczami wiary zakłada
słuchanie Słowa. Zmartwychwstały Jezus w czasie drogi doprowadza uczniów do słuchania, do ponownego wybrzmienia
mocy Słowa. On, najwyższy interpretator Pisma, odkrywa
sens, wyjaśnia ukryty obraz zbawienia, które przechodzi przez
krzyż, i w ten sposób rozpala serca uczniów. Oczy dwóch
uczniów już nigdy więcej nie są przesłonięte, ponieważ serce
zrozumiało. Ale paradoksalnie, gdy im oczy się otworzyły,
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w tej chwili on im zniknął27. Widzenie oczami podda się widzeniu duchowemu, które pomoże rozpoznać w Panu tego,
którym w rzeczywistości jest, i doprowadzi do spotkania
z Nim w miłości i jedności. Jezus nadal żyje w tych, którzy
w niego wierzą i staną się jego świadkami w świecie. Chociaż
jest niewidoczny dla ludzkich oczu, Zmartwychwstały pozostanie wciąż obecny i żywy.
Opowiadanie o uczniach w drodze do Emaus przedstawiane
jest nie jako scena ukazania się Jezusa, ale przede wszystkim
jako scena rozpoznania Jezusa. Akcent kładzie się zatem nie
na fakt ukazania, gdyż Jezus w momencie, gdy Go poznali,
zniknął im z oczu. Podkreśla się objawienie osoby Jezusa, który na początku ukazuje się, ale nie jest rozpoznany. W rzeczywistości opowiadanie przedstawia Jezusa w taki sposób, że
jest On nierozpoznanym pielgrzymem (por. Łk 24,15)28. Początek opowiadania dla uczniów jest smutny (por. Łk 24,17),
a w kulminacyjnym momencie dochodzi do rozpoznania Jezusa w osobie pielgrzyma przy łamaniu chleba (por. Łk 24,3031). Rozpoznany Jezus znika z oczu uczniów. Po rozpoznaniu
Jezusa zachowanie głównych bohaterów się zmienia. Uczniowie czują, że serce im pała (por. Łk 24,32) i idą głosić tę radosną nowinę Jedenastu (por. Łk 24,35).
Autor opowiadania o uczniach w drodze do Emaus oprócz
rozpoznania Jezusa chce wskazać również to, w jaki sposób
przybliżyć się do Jezusa. W pierwszej części opowiadania dla
„Jezus stanie się niedostrzegalny dla ludzkich oczu dwóch pielgrzymów, ponieważ wstąpi do chwały (por. w. 26), z której przyszedł i do której
musi wrócić po swojej śmierci i zmartwychwstaniu (por. (porov. PRETE,
B.: L´opera di Luca. Contenuti e prospettive. Leumann : Torino 1986,
s. 311).
28
W ewangelii św. Jana Maria Magdalena spotyka Jezusa, myśląc, że
to ogrodnik (por. Jn 20,15).
27
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uczniów to były czarne i smutne noce, które służyły jako ciemne tło dla podkreślenia nowej sytuacji. Gdy sytuacja się zmieni, do gry wchodzą inne środki. Pierwszym jest zrozumienie
Pism, począwszy od Mojżesza poprzez proroków. Jest to
pierwsze wyjaśnienie Pisma, które rozpala serca uczniów na
drodze do Emaus (w. 32). Drugim środkiem rozpoznania Jezusa jest łamanie chleba. To jest dokładnie ten moment, w którym uczniom otworzyły się oczy i rozpoznali Jezusa (ww. 3031). Synteza, którą przeprowadza autor w całej scenie, jest
rozpoznanie Jezusa przy łamaniu chleba po wyjaśnieniu Pisma
w czasie drogi (w. 35).
Łukasz przedstawiając dwa środki do rozpoznania Jezusa –
Pisma i łamania chleba, w rzeczywistości zwraca uwagę na
ich jedność. Samo tylko wyjaśnianie Pism nie spowodowało
u uczniów, że rozpoznali Jezusa, dopiero łamanie chleba jest
wydarzeniem, weryfikującym prawdziwość Jezusa. Ten moment uprzedzało wyjaśnianie Pism i pałanie serc uczniów.
Wszystko zbiega się w łamaniu chleba, w wyniku czego
otwarte oczy uczniów rzeczywiście spotkały się z Jezusem
zmartwychwstałym.29
Z przedstawionego zarysu wynika, jakie może i musi być
życie wspólnot tych, którzy szukają i chcą być uczniami Boga
Jezusa Chrystusa. W jednym i tym samym istnieniu Słowo
stopniowo przygotowuje zrozumienie Eucharystii. Nie jest to
magiczny rytuał, który działa automatycznie na podstawie wykonywanych ustalonych gestów. Jest to zaangażowanie całego
człowieka, pamięci i woli, które przechodzą przez miłość
i wiarę. Wszystko musi doprowadzić do świadectwa tego, że
łamanie chleba jest jedyną rzeczą, która ma prawdziwą
Por. CABA, J.: Cristo, mia speranza, è risorto. Paoline : Cinisello B
1988, s. 208–211.
29
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wartość, ale warto jest robić tak, jak mówi Bóg: „Aby był
Zmartwychwstały rzeczywiście obecny, nie wystarczy tylko
uczestniczenie w obrzędach – kulcie. Ten stanie się nośnikiem
życia, jeśli zdoła przemienić w chleb także współbiesiadników, który się połamie i rozdzieli między nimi”30.
Dwóch uczniów, którzy szli w kierunku Emaus, potwierdza
to swoją decyzją życiową: droga poszukiwania sensu życia jest
teraz jasna. Należy wyrazić to własnym istnieniem, zatrzymać
się z Panem. Chodzi o wezwanie, które dotyczy każdego czytelnika, aby uświadomić sobie, że to zatrzymanie się jest formą
drogi dla wszystkich. Aczkolwiek fragment Łk 24,13-35
w ostatniej analizie uczy, że na drodze życiowej, którą kroczy
każdy człowiek (w. 13), wciąż jest ktoś, kto pragnie iść obok
i razem z nim. Jest to zmartwychwstały Jezus, czyli ten, który
żyje, który nie ma zamiaru, by uzyskać coś dla siebie, ale chce
być przede wszystkim darem dla wszystkich tych, którzy się
gromadzą na pamiątkę Miłości, która pokonała zło i śmierć.31
Zakończenie
Za pomocą analizy narratywnej starano się zinterpretować
epizod o uczniach z Emaus (por. Łk 24,13-35). To opowiadanie nie przedstawia się jako scena o ukazaniu się Jezusa, ale
przede wszystkim jako scena poznania Jezusa. Jak można było
zauważyć, nie chodzi wyłącznie o lingwistyczną metodę, ale
Łukasz w perykopie podkreśla przede wszystkim zagadnienie
PASQUETTO, V.: Apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus
(Lc 24,13-35). In: LÀCONI, M. – Coll.: Vangeli sinottici e atti degli Apostoli. Elle Di Ci : Torino 1994, s. 439.
31
Por. BPRGHI, E.: La responsabilità della gioia. Paoline : Milano
2000, s. 225.
30
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odkrycia osoby i tożsamości Jezusa, która na początku jawi się
jako nieznana. Chociaż początek opowiadania dla uczniów był
smutny (por. Łk 24,17), to szczytowym momentem było rozpoznanie Jezusa w osobie wędrowca podczas łamania chleba
(Łk 24,30-31). Po rozpoznaniu Jezusa zachowanie uczniów się
zmieniło, a uczniowie odczuwali, że serca im płoną (por.
Łk 24,32), co ich popychało do zwiastowania radosnej nowiny
Jedenastu (por. Łk 24,35).
Autor opowiadania o uczniach z Emaus przedstawił także
sposób, w jaki jest możliwe dojście do Jezusa i to poprzez dwa
złączone ze sobą środki: przy łamaniu chleba po wyjaśnieniu
Pisma w czasie drogi (w. 35). Wyjaśnianie Pism i żar w sercach połączyło się w łamaniu chleba, gdzie się dokonało rzeczywiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem.
Dzięki analizie narratywnej zbadano, co się wydarzyło
w opowiadaniu. Jeśli w ten sposób podchodzimy do tekstu Pisma, to poszczególne słowa mogą w naszym życiu „ożyć” podobnie jak ożyły one w sercach uczniów z Emaus, gdy zbliżył
się do nich Jezus. Tylko żywe Słowo Boże ma bowiem siłę
zapalać serca, a łamanie chleba jest jedyną rzeczą, która ma
autentyczną wartość i jest w stanie zmienić też życie towarzyszy drogi32.
Bibliografia:
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STRESZCZENIE
Artykuł zatytułowany Zastosowanie zasad analizy narracyjnej do opowiadania o uczniach z Emaus (Łk 24,13-35) jest
przykładem interpretowania tekstu o charakterze narracyjnym
z Ewangelii według św. Łukasza za pomocą analizy narracyjnej. Wykorzystując jej charakterystyczne fazy i metody, próbuje przeanalizować ten tekst i ukazać współczesnemu czytelnikowi jego sens teologiczny. Nawet jeśli opowiadanie
w tekście, na pierwszy rzut oka, wydaję się sceną objawienia
się Jezusa, to w rzeczywistości analiza narracyjna odkrywa
przede wszystkim scenę rozpoznania Jezusa i sposób, w jaki
do tego dochodzi.
SUMMARY
The study entitled “Principles of narrative analysis applied
to the episode of the disciples on the road to Emmaus (Luke
24:13-35)” offers an illustrative example of how narrative
analysis can be used to interpret the episode narrated in Luke.
The various phases and approaches of the analysis present the
theological message of the text for daily life. While at first
glance the narration seems to be an apparition scene of Jesus,
a narrative analysis of the text shows how it is actually a recognition scene of how to come to know Jesus.
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TEORETYCZNE MODELE KOŚCIOŁA
I JEGO DZIAŁALNOŚCI
Theoretical models of the Church and its activities
Papież Franciszek naucza, że „duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium pasterskiego, że «zawsze się tak robiło». Zachęcam wszystkich, by
byli odważni i kreatywni w tym zadaniu przemyślenia celów,
stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty. Określenie
Ks. Jan Przybyłowski (ur. 1958), kapłan diecezji włocławskiej, profesor zwyczajny. Studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując stopień doktora
w 1993 roku. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w 2001 roku. Tytuł naukowy profesora
nauk teologicznych otrzymał 25 stycznia 2011 roku. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW.
W latach 2008-2010 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych na Wydziale Teologicznym UKSW, a w latach 2010-2012 był prorektorem ds. finansowych i naukowych na UKSW. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek, m.in. Znaczenie nowej ewangelizacji dla
duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne (Lublin 2001); Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne
(Warszawa 2010); Jak modli się polska młodzież? Studium socjologiczne,
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celów bez stosownych, wspólnotowych poszukiwań środków,
aby je osiągnąć, skazane jest na czystą fantazję. (…) Ważne
jest, by nie iść samemu, liczyć zawsze na braci, a szczególnie
na przewodnictwo biskupów, przy mądrym i realistycznym rozeznaniu duszpasterskim”.2 Artykuł ten jest próba podjęcia
tego wezwania Franciszka I.
Według podstawowej definicji model to normatywny wzorzec struktury, lub zachowań, czy układu stosunków, rozpowszechniony w zbiorowości, uznawany i zalecany dla jej
członków. W teorii pastoralnej chodzi o zbudowanie modelu
wspólnoty kościelnej i jej działalności w oparciu o teologicznopastoralną wizję Kościoła, który wypełnia swoje posłannictwo w rzeczywistości ziemskiej różnorako uwarunkowanej.
Model teoretyczny Kościoła i jego działalności nie odzwierciedla wzorów, jakie funkcjonują w świadomości członków Kościoła i mogą wpływać na ich zachowania. Jest to bowiem naukowo określony zespół obiektywnych norm
i kryteriów oceny praktyki kościelnej w oparciu o źródła objawione, nauczanie Kościoła i wyniki badań teologii spekulatywnej. Model teoretyczny w teologii pastoralnej spełnia rolę
zasad (kryteriów i norm), które umożliwiają opis Kościoła
jako wspólnoty zbawczej i społeczności ludzkiej, a także pozwolą na przeprowadzenie oceny aktualnej praktyki kościelnej. Te eklezjalne zasady i kryteria działalności duszpasterskiej
Kościoła w historii teologia czerpie z wiary i z tej racji ma
status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej.3
Modele, którymi posługuje się teologia pastoralna, są szczególnym typem teorii, dlatego przy ich tworzeniu wykorzystuje
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 33 (dalej skrót EG).
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 57 (dalej
skrót: PDV).
2
3
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się uniwersalne pojęcia teologiczne i uwzględnia podstawowe
związki między desygnatami tych pojęć. W konstruowaniu modelu teoretycznego w ramach teologii pastoralnej wykorzystuje
się źródła objawione, nauczanie Kościoła i wiedzę na jego temat
zaczerpniętą z teologicznych nauk systematycznych i historycznych (eklezjologia teoretyczna), ale bierze się również pod uwagę wyniki analiz nauk świeckich, które badają Kościół jako
ludzką społeczność. Naukowy model teologiczny jest wynikiem
badań teoretycznych, dlatego dopiero praktyka eklezjalna może
zweryfikować jego prawdziwość.
Każda działalność kościelna jest uwarunkowana wewnątrzkościelnie, ale mają na nią wpływ także okoliczności zewnętrzne. Działania kościelne powinny być zorganizowane w taki sposób, aby mógł być zrealizowany główny cel, jakim jest
wypełnianie misji zbawczej, a także aby wypełniane były cele
drugorzędne o charakterze ekstensywnym. Skuteczność praktyki kościelnej zależy od wykorzystania wszystkich czynników
pozytywnie wpływających na osiągnięcie zamierzonego celu.
Koniunktura działań kościelnych może być jednak zagrożona
przez wpływy wewnętrzne lub zewnętrzne, personalne, instytucjonalne, strukturalne, funkcjonalne. Przy realizowaniu konkretnych praktyk kościelnych mogą bowiem pojawić się czynniki
ograniczające ich sprawność i efektywność. Teologia pastoralna
ma za zadanie zdobywanie teoretycznej wiedzy na temat tych
czynników, które pomagają odnowić i uskutecznić działalność
kościelną. Niemniej ważne jest także badanie i poznawanie tych
czynników, które ograniczają działania kościelne zarówno
obiektywnych (zwłaszcza strukturalnych, instytucjonalnych),
jak i subiektywnych, zwłaszcza po stronie ludzi, którzy w danej
działalności kościelnej uczestniczą lub nią kierują, ponosząc odpowiedzialność za jej stan i rozwój.4
W teologii pastoralnej chodzi o wypracowanie modeli o charakterze
dyrektywno-normatywnym, które pokażą, jak należy przeciwdziałać nieko4
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W teorii działania kościelnego ważną rolę spełnia obraz
strukturalny Kościoła i wizja funkcjonalna organizacji praktyki kościelnej.5 Zadaniem pastoralisty jest przełożenie ogólnej
wizji Kościoła, jako wspólnoty zbawczej, na strukturalny
i funkcjonalny model teoretyczny poprzez „umiejscowienie”
praktyki kościelnej w strukturach kościelnych, ukonkretnienie
kształtu czynności duszpasterskich (podstawowych) i uzupełniających (apostolskich, ewangelizacyjnych), a także działań
ekstensywnych (edukacyjnych, kulturalnych, ekonomicznych)
poprzez szczegółowe określenie ich elementów składowych
i stworzenie procedur ich realizacji.
1. Model strukturalny
Teologiczny model strukturalny ukazuje Kościół jako Bosko
-ludzki organizm, którego celem jest realizacja misji zbawczej.
Organizm kościelny tworzą ludzie, ale istotna dla całej wspólnoty Ludu Bożego i dla każdego jej członka jest nie tylko jakaś
specyficzna „przynależność społeczna”, ale przede wszystkich
szczególne „powołanie”. Kościół bowiem, jako wspólnota ludzka, jest równocześnie „Ciałem Mistycznym Chrystusa”.6
Przynależność do Kościoła pochodzi ze szczególnego wezwania połączonego ze zbawczym działaniem łaski. W wizji
całościowej i wielorako zróżnicowanej wspólnoty Ludu
rzystnym przemianom w życiu i działalności Kościoła. Zob. J. Mariański,
Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa 1983, s. 238.
5
Na temat różnych wizji funkcjonalnych i ich roli w badaniach społecznych zob. P. Sztompka, Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej. (Studium analityczne), Warszawa 1971.
6
Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, AAS 35(1943), s. 193-248
(dalej skrót: MC).
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Bożego należy przede wszystkim widzieć Chrystusa, który
każdemu w tej wspólnocie w jakiś sposób mówi: „pójdź za
Mną”.7 „Jest to społeczność uczniów i wyznawców, z których
każdy w jakiś sposób – czasem bardzo wyraźnie uświadomiony i konsekwentny, a czasem słabo uświadomiony i bardzo
niekonsekwentny – idzie za Chrystusem. W tym przejawia się
zarazem na wskroś «osobowy» profil i wymiar tej społeczności, która – pomimo wszystkich braków życia wspólnotowego
w ludzkim tego słowa znaczeniu - jest wspólnotą właśnie przez
to, że wszyscy w jakiś sposób stanowią ją z samym Chrystusem, choćby tylko przez to, że noszą na swej duszy niezniszczalne znamię chrześcijanina”.8
2. Model funkcjonalny
Model funkcjonalny opisuje i analizuje wszystkie funkcje
i działania pastoralne spełniane w ramach układu strukturalnego Kościoła. Sobór Watykański II wiele uwagi poświęcił właśnie temu, żeby ukazać, w jaki sposób „ontologiczna” wspólnota uczniów i wyznawców ma się stawać coraz bardziej
również „po ludzku” świadomą wspólnotą życia i działania
(praktyka eklezjalna).9
Podstawowym kryterium praktyki kościelnej jest Bosko
-ludzki wymiar wspólnoty Kościoła. Z tego względu każdy rodzaj działalności o tyle służy rozwojowi i prawdziwej odnowie
Kościoła i o tyle przyczynia się do tego, że niesie on
J 1, 43.
Jan Paweł II, Encyklika Redmeptor hominis, 21 (dalej skrót: RH).
9
Inicjatywy Soboru w tej dziedzinie znalazły swą kontynuację w wielu
dalszych poczynaniach o charakterze synodalnym, apostolskim i organizacyjnym.
7
8
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autentyczne światło Chrystusa, o ile opiera się na rzetelnej
świadomości powołania i odpowiedzialności za tę szczególną
zbawczą łaskę, jedyną i niepowtarzalną, dzięki której każdy
chrześcijanin we wspólnocie Ludu Bożego buduje Ciało Chrystusa.10 Należy tę zasadę, która jest kluczową regułą całej
chrześcijańskiej „praxis”, „praktyki” apostolskiej i duszpasterskiej, praktyki życia wewnętrznego i życia społecznego – odnieść do wszystkich i do każdego według stosownej proporcji.11
Ta podstawowa zasada obowiązuje hierarchię, osoby zakonne i wiernych świeckich, dlatego musi ją stosować Papież,
każdy Biskup, wierni kapłani, zakonnicy i zakonnice. „Muszą
wedle niej kształtować swoje życie małżonkowie i rodzice,
kobiety i mężczyźni, ludzie różnych stanów i zawodów, od
najwyżej społecznie postawionych do tych, którzy spełniają
najprostsze prace. Jest to właśnie zasada owej «królewskiej
służby», która każdemu z nas nakazuje za wzorem Chrystusa
wymagać od siebie; wymagać właśnie tego, do czego jesteśmy
powołani, i do czego, przyjmując powołanie, sami zobowiązaliśmy się z łaską Bożą. Taka wierność powołaniu otrzymanemu przez Chrystusa od Boga niesie z sobą ową solidarną odpowiedzialność za Kościół, do której Sobór Watykański II
chce wychować wszystkich chrześcijan. W Kościele bowiem
jako we wspólnocie Bożego Ludu, prowadzonego od wewnątrz działaniem Ducha Świętego, każdy ma «własny dar»,
jak uczy św. Paweł (1 Kor 7, 7; por. 12, 7. 27; Rz 12, 6; Ef 4,
„Ludzie świeccy zrzeszeni w Ludzie Bożym i ustanowieni w jednym
Ciele Chrystusowym pod jedną Głową, kimkolwiek są, powołani są do
tego, aby jako żywe członki ze wszystkich sił swoich, jakie otrzymali z dobrodziejstwa Stworzyciela i z łaski Odkupiciela, przyczyniali się do wzrastania Kościoła i do ustawicznego uświęcania”. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 33.
11
RH 21.
10
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7). Ten zaś «dar», będąc jego własnym powołaniem, własnym
udziałem w zbawczym dziele Chrystusa, równocześnie służy
drugim, buduje Kościół i buduje braterskie wspólnoty w różnym zakresie ludzkiego bytowania na ziemi”.12
W modelu funkcjonalnym odwzorowane są także podstawowe procesy pastoralne zachodzące w danym organizmie
kościelnym, określony zostaje ich wpływ na ogólny stan i rozwój Kościoła jako wspólnoty zbawczej i społeczności ludzkiej, ukazane są także relacje między nimi (układy sprzężeń).
Modele funkcjonalne dzielą się na dwie kategorie: modele
eksplanacyjne i prognostyczne.13
a) funkcjonalny model eksplanacyjny

Model eksplanacyjny przedstawia analizę praktyki kościelnej, której konkretne działania tworzą układ wzajemnych relacji, pozwalających wyjaśnić własności funkcjonowania organizmu Kościoła jako całości. Prawdziwość założonych
w takim modelu wzorowych czynności musi być zweryfikowana empirycznie, aby konkretnie określić elementy działania
kościelnego i relacje między nimi.
Funkcjonalny model eksplanacyjny pozwala zobaczyć Kościół od środka, w wymiarze indywidualnego uczestnictwa
w życiu wspólnoty zbawczej, a to daje możliwość dialogu, porozumienia i współpracy wszystkim jej członkom. Doświadczenie, płynące z praktyki kościelnej, pozwala każdemu członkowi Kościoła wniknąć w jego życie i wtopić w jego
rzeczywistość swoją indywidualną naturę, nie naruszając jego
zbawczej istoty i wspólnotowego charakteru. Kościół nie jest
12
13

s. 446.

RH 21.
Zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985,
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jednak sumą jednostkowego uczestnictwa jego członków, ale
stanowi Mistyczne Ciało Chrystusa.14
Tajemnica Kościoła objawia się więc w poszczególnych
jego członkach, ale do opisania jego prawdziwego obrazu potrzebny jest najpierw zmysł Kościoła, a dopiero potem wiedza
o nim i umiejętności posługiwania się językiem kościelnym.
Ludzie spoza Kościoła, znając język kościelny, nie mają prawdziwej wiedzy o Kościele, dlatego dyskusja na tym poziomie
jest bezprzedmiotowa.15 Do dialogu na temat Kościoła potrzebna jest zatem wiedza teoretyczna o Kościele, której źródłem jest wiara. Może ona mieć charakter naukowy (teologia),
albo zdroworozsądkowy (mądrość życiowa). Naukowa wiedza
upoważnia do stawiania tez poznawczych i weryfikowania hipotez badawczych. Wypowiedzi zdroworozsądkowe o Kościele mogą mieć wartość poznawczą, jeżeli oparte są na zmyśle
MC, s. 193-248. Sam Jezus powiedział, że On jest krzewem winnym,
a my latoroślami (por. 15, 1 n.). Potwierdza to przebogata nauka świętego
Pawła, który nie przestaje przypominać, że wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie (por. Ga 3, 28); który nieustannie nas zachęca, byśmy wzrastali we wszystko w tym, który jest Głową - to jest w Chrystusie (por. Ef 4,
15-16); który również i to przypomina: wszystkim we wszystkich [jest]
Chrystus (Kol 3, 11)? Gdy zaś chodzi o Doktorów Kościoła, to niech starczy ten wyjątek ze świętego Augustyna: „Winszujemy sobie a składamy
dzięki, żeśmy zostali nie tylko chrześcijanami, ale Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, czy pojmujecie łaskę Bożą nad nami? Podziwiajcie, radujcie
się: staliśmy się Chrystusem. Jeśli bowiem On Głową, to my członkami;
cały człowiek to On i my (…). Zatem pełnia Chrystusa, to Głowa i członki.
Cóż to jest Głowa i członki? To Chrystus i Kościół”. Paweł VI, Encyklika
Ecclesiam suam, 35 (dalej skrót: ES).
15
Używając analogii można powiedzieć, że taka wiedza jest jak puste
naczynie na wodę na pustyni. To naczynie zyskuje wartość, jeżeli znajdzie
się wodę. Jeśli jednak pozostanie puste, do niczego się nie nadaje, chyba że
do założenia na głowę, aby mniej paliło słońce.
14
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Kościoła. Natomiast opinie, formułowane przy pomocy metody indukcyjnej (sprowadzanie indywidualnych przypadków
do tez uogólniających), najczęściej nie mają wiele wspólnego
ani z teoretyczną, ani z praktyczną wiedzą o Kościele.
b) funkcjonalny model prognostyczny

Model prognostyczny praktyki kościelnej zawiera taki opis
działań i relacji między nimi, który pozwoli przewidzieć przyszłe zmiany w organizmie eklezjalnym. Prawdziwość tego
modelu weryfikuje rzeczywiste sprawdzenie się założonych
przewidywań.16
Kościół nie może być strukturą zachowawczą, bo jego celem jest wzrost. Z tego względu utrzymywanie homeostazy
wspólnoty kościelnej (stanu równowagi poprzez samoregulację) podważa cel zbawczy Kościoła. Jego celem jest wzrastanie w mocy Ducha Świętego. Kościół, który zbawia, „rodzi”
każdego dnia Kościół. Jakakolwiek stagnacja, konserwowanie
stanu posiadania, podejmowanie działań zachowawczych zagraża realizacji celu zbawczego. Kościół realizuje swoją misję
zbawczą w kontekście historii, a to wymaga zachowania
struktur organizacyjnych, instytucjonalnego charakteru działań, administrowania dobrami kościelnymi, ale nie wpływa na
cel zbawczy Kościoła. Nie można bowiem mówić o jakości
„produktu” zbawczego, oceniać sprawności czy efektywności
W futurologii współczesnej wyznacza się prognozy „średniego zasięgu” (około trzydziestoletnie). Szczególne znaczenie dla prognoz długofalowych może też mieć symboliczna data, jak np. zmiana stuleci, przełom
wieków, „okrągła data” – rok 2000. Zob. H. Kahn, A.J. Wiener, The Lear
2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years, New
York 1967; A. Siciński, Prognozy a nauka, Warszawa 1969. Niektórzy futurolodzy tworzą bardzo spójne i przekonujące wizje przemian w świecie.
Zob. np. A. Töfler, Trzecia fala, Warszawa 1985.
16
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działań zbawczych, gdyż misją zbawczą kieruje Duch Święty
i Jego mocą wzrasta Kościół zbawiający. Struktura instytucjonalna Kościoła współistnieje z jego misją zbawczą.
Jeżeli zatem planuje się odnowę działalności Kościoła, to
nie chodzi o wprowadzanie zmian, ale raczej o zachowanie
jego oblicza i rysów nadanych mu przez Chrystusa. Celem odnowy powinno być zatem przywrócenie Kościołowi doskonałej
postaci i kształtu, które by odpowiadały pierwotnemu jego wyglądowi, a zarazem godziły się koniecznym postępem, przez
który Kościół jak drzewo z ziarna słusznie i prawnie rozwinął
się z pierwotnych instytucji do dzisiejszego stanu. Budowli Kościoła, który rozrósł się we wspaniałą, obszerną i dostojną
świątynię, wzniesioną ku chwale Bosej, nie można więc ścieśniać do skromnych proporcji starożytności, jakoby ta właśnie
skromna forma była jedynie prawdziwa i uprawniona.17
Wiąże się z tym jednak pytanie: w jakiej relacji jest instytucja i zbawienie, urząd i charyzmat? Trzeba przyjąć podstawowe założenie, że działalność instytucjonalna i posłannictwo
zbawcze tworzą organizm Kościoła, ale są niezależne. Nie
można zatem zakładać, że podnoszenie sprawności działań instytucjonalnych (działalność zewnętrzna – ludzka) wpłynie na
owocność misji zbawczej. Działania zewnętrzne nie odzwierciedlają istoty zbawienia, a jedynie są jej znakami i symbolami. Nie należy zatem sakramentalizować działań zewnętrznych, gdyż struktura organizacyjna praktyki kościelnej jest
autonomiczna i nie podlega duchowym prawom łaski. Tylko w
sakramentach znaki widzialne urzeczywistniają niewidzialną
łaskę zbawczą. Źródłem a jednocześnie gwarantem owocności
zbawienia jest tylko sam Jezus Chrystus.

17

ES 47.

240

Teoretyczne modele Kościoła i jego działalności

3. Modele prognostyczne – programy duszpasterskie
Funkcjonalne modele prognostyczne ściśle wiążą się z planowaniem działalności kościelnej. Zadaniem teologii pastoralnej jest także prognozowanie długofalowe i tworzenie programów działań kościelnych.18 To zadanie spełnia pastoralista,19
który jest także futurologiem pastoralnym.
Programy działań kościelnych mają najczęściej charakter
doraźny i obejmują przewidywania na krótki czas.20 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.21
W Kościele długofalowe programy działań mogą być związane
z przygotowaniem do obchodu rocznicy wydarzeń historycznych (np. nowenna przed 1000-leciem chrztu Polski), albo program przygotowania do
obchodu 2000-lecia narodzin Chrystusa.
19
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”.
20
Programy duszpasterskie obejmują jeden rok.
21
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,
18
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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 kościelnej 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 kościelną 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
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 (RH 21)
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stąd, że wyznaczając prognozę warunkową można z dużą dozą
prawdopodobieństwa wskazać nieuniknioność pewnych zjawisk pozytywnych i negatywnych w rzeczywistości kościelnej
(np. wzrost liczby osób uznających wartości ewangeliczne
z jednoczesnym kontestowaniem struktur kościelnych: Chrystus – tak; Kościół – nie).
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.22
W działalności Kościoła objawia się wpływ łaski i zaznaczają się uwarunkowania natury. Między nimi nie ma jednak
sprzeczności, gdyż w praktyce kościelnej 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
22

RH 21.
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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
w mocną skałę, która z pomocą Bożą nigdy nie zawiedzie: „Na
tej skale zbuduję Kościół mój”.23
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. 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.
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
23

Mt 16, 18. ES. 37.
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pośrednictwa zbawczego, ale jego misja ma charakter rodzicielski, gdyż jest dla społeczności ludzkiej „matką”. Kościół
zatem rodzi zbawczą społeczność ludzką. Zrodzeni przez Kościół 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.24
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.25
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,
ES 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.
24
25
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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 zeświecczonego 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.26
Jakkolwiek Kościół bardzo 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

26
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konsekwencje, a także domagają się nowych dociekań od teologów.27
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 depozyt
wiary, czyli jej prawdę, od sposobu jej wyrażania przy zachowaniu jednak tego samego sensu i znaczenia.28
***
Właściwym podsumowaniem przeprowadzonych analiz
mogą być słowa z Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka
Evangelii gaudium: „Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym
przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język
i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do
zachowania stany rzeczy. Reformę struktur, wymagająca odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie:
należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by
duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło
zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzielaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją
przyjaźń. (…) «Wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 62.
28
Por. Jan XXIII, Przemówienie na otwarcie Soboru 11 X 1962, AAS
54(1962), s. 792.
27
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jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie»”.29
Summary:
This article describes models of the Church from the perspective of pastoral theology. The author describes the sequence: a structural model, functional model and forecasting models.

29

EG 27.
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DROGA ŚWIĘTOŚCI
WINCENTEGO PALLOTTIEGO
Way of holiness Vincent Pallotti
Ks. profesor Stanistaw Urbański uważa, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie duchowością i jest to przejaw
tęsknoty za głębokim przeżyciem obecności Boga w życiu
człowieka, ale i zmęczenie intelektualizmem. „Przebudzenie
mistyczne” jest znakiem czasu. Zjawisko to stanowi klucz do
zrozumienia współczesnej sytuacji duchowej człowieka;
otwiera drogi do odnowy wewnętrznej współczesnego chrześcijanina. Warto przy tym zaznaczyć, że nie można oddzielać
mistyki od teologii, gdyż powoduje to ujemne skutki zarówno
dla jednej, jak i dla drugiej. Dlatego poszukiwanie w mistyce
Dalekiego Wschodu (obcej teologii katolickiej) doświadczenia
Boga kończy się zwykle indyferentyzmem religijnym albo
sprowadza się do formalnego stosowania na przykład wschodnich technik koncentracyjno-relaksacyjnych. Człowiek powinien być mistykiem, który doświadcza nadprzyrodzonej rzeczywistości, inaczej bowiem zupełnie przestanie być
człowiekiem religijnym.1
* Ks. Edmund Robek SAC prof. UKSW dr hab. teologii pastoralnej;
kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoral-
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Duchowość chrześcijańska jest jedna, gdyż wypływa z życia samego Jezusa Chrystusa. Dlatego różne rodzaje duchowości, takie jak: ignacjańska, karmelitańska, liguriańska – to różnorodne formy realizacji życia wewnętrznego proponowane
przez wielkich założycieli zgromadzeń zakonnych, zakonów
i szkół duchowości dla ułatwienia realizacji tej jedynej duchowości chrześcijańskiej. Duchowość to głębokie życie w Jezusie Chrystusie, w którym człowiek uczestniczy od momentu
chrztu świętego. Cały proces uświęcenia zmierza ku temu, by
świętość Boga, otrzymana na chrzcie świętym, stała się świętością człowieka do tego stopnia, by go przemieniła wewnętrznie, ale też wpływała na jego sposób bycia.2
Zadaniem człowieka jest rozwój życia duchowego za pomocą środków uświęcenia, zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych, zgodnie z zasadą, że łaska zakłada naturę i doskonali ją.3 Najważniejsze z nich to modlitwa i sakramenty
święte. Różne szkoły duchowości proponują realizację życia
duchowego za pomocą tych środków, które prowadzą chrześcijanina do intensywnego życia wewnętrznego i coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem. Duchowość chrześcijańska nie
oznacza zatem jedynie doskonałości etycznej, która związana
nej Wydziału Teologicznego, wykładowca na Wydziale Teologicznym
i Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wypromował jednego doktora. Przewodniczący zespołu redakcyjnego „Warszawskich Studiów Pastoralnych”
Jest autorem 15 książek o tematyce pastoralnej, kilkudziesięciu artykułów
naukowych i wielu popularnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół: teologii duszpasterstwa, eklezjologii pastoralnej, charytatywnej
funkcji Kościoła, teologii modlitwy i formacji apostolskiej ludzi świeckich.
1
S. Urbański, Zaślubiny duchowe, „Miejsca Święte” 35(1999), s. 16.
2
S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, „Miejsca Święte” 15(1998), s. 2.
3
Gratia supponit naturam eamque perficit.
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jest z naturalną realizacją ascezy i przestrzeganiem pewnych
praktyk pobożnościowych. Dopiero konsekwencją świętości,
rozwoju doświadczenia obecności Boga jest doskonałość moralna oraz świadectwo wiary. Żadna więc forma duchowości
nie jest uniwersalna. Każdy człowiek powinien brać z poszczególnych duchowości te elementy, które odpowiadają jego duchowemu rozwojowi oraz realizacji własnego powołania (duchowość kapłańska, małżeńska, świeckich). Nie ma recepty
dla wszystkich ludzi jednakowej. Każdy musi pracować sam
nad sobą oraz rozwijać intensywne życie modlitewno-sakramentalne, by nawiązywać coraz bliższy, osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem. Świętość w swej istocie jest jedna i polega
na osiągnięciu wysokiego stopnia miłości.4
Sanctus cognoscitur amore, more, ore, re (świętego poznaje
się po miłości, obyczajach, obliczu i czynach) – w tej parafrazie rzymskiego przysłowia objawia się ludzki wymiar świętości. Kiedy mówimy „człowiek święty” – to ukazujemy istotę
powołania do świętości. Jest to najpierw człowiek, stworzony
i zbawiony, słaby w swojej grzeszności, ale wielki w swojej
godności. Bliskość świętości objawia się w człowieczeństwie
każdej osoby ludzkiej, ale jednocześnie w każdym człowieku
indywidualnie objawia się dalekość świętości, która jest łaską.
Świętość jest tajemnicą i dlatego każda teoria teologiczna na
temat świętości powinna być poparta przykładem świętości
konkretnego człowieka. W osobie Wincentego Pallottiego
świętość jest i bliska, i daleka, co pośrednio dowodzi, że jest
prawdziwa. Kościół potwierdził to wyniesieniem na ołtarze
Wincentego Pallottiego w 1950 roku (dokładnie 100 lat po
jego śmierci). Kanonizacji dokonał Jan XXIII w czasie trwania II Soboru Watykańskiego (1963 rok).
4

S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, art. cyt., s. 2.
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Życiorysy świętych powinny zachęcać wyznawców Chrystusa do poszukiwania własnej drogi świętości. Wincenty Pallotti
swoją świętością pociągał innych na drogę Bożej miłości. Z tego
powodu najlepszym sposobem poznania jego osoby wydaje się
spojrzenie na święte życie oczami obserwatora „zewnętrznego”.
W świętości najważniejszą próbą jest miłość dziecięca. W życiu
Wincentego ta miłość zrodziła kapłańskie powołanie do świętości i była istotą formacji do świętego kapłaństwa.
1. Świętość Wincentego w oczach świeckich5
Takim obserwatorem świętości Wincentego Pallottiego był
Giuseppe Sisco, „urzędnik parlamentarny”, który współpracował z Pallottim w służbie ubogim. Pallotti pisał o nim: „Ja niżej
podpisany, ze szczerą prawdą zaświadczam, że znając i mając
do czynienia przez około 25 lat aż do czasów współczesnych
z Panem Giuseppe Sisco wyniszczonym w walkach i mając
przez ten wspomniany okres czasu niezliczone okazje poznać
jego usposobienie, charakter osobisty, wiarę, poznać jego prawdziwe pragnienia serca, delikatność sumienia w sposobie traktowania własnych, a o wiele jeszcze bardziej potrzeb innych
Wiadomości na temat życia i działalności świętego Wincentego Pallottiego, a także Dzieła Apostolstwa Katolickiego, wykorzystane w tej
książce, zostały zaczerpnięte z kilku pozycji: ks. Józef Frank, Wincenty Pallotti. Założyciel Dzieła Apostolstwa Katolickiego, t. 1-2, Warszawa 1966;
ks. dr Jan Hettenkofer, Historia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
(w przekładzie z j. łacińskiego), Warszawa 1952. Wykorzystano także niektóre oryginalne teksty świętego Wincentego Pallottiego zaczerpnięte
z dzieł publikowanych w języku polskim: Św. Wincenty Pallotti, Wybór
pism, t. 1-3, Poznań-Warszawa 1978, 1984, 1987 (wyboru dokonał i opracował ks. Tomasz Bielski SAC).
5
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ludzi, muszę wyznać, że Giuseppe Sisco jest jednym z tych
rzadkich osób ludzi dobrej wiary, pełnych ufności, uczciwości
i każdej innej cnoty, która tworzy prawdziwego chrześcijanina
niezdolnego by kogokolwiek oszukać, albo dobrowolnie zaszkodzić komukolwiek w większym niebezpieczeństwie, albo
dla większego zysku, stąd jako człowiek i prawdziwy chrześcijanin przez wzgląd na obowiązki względem Boga, bliźniego
i względem siebie samego, brzydzi się najbardziej nawet błahym oszustwem, krzywdą bliźniego, tak został poznany przez
mnie chwalony Pan Giuseppe Sisco – jako prawdziwy chrześcijanin i tak przez liczne fakty, które przyczyniają się do tego,
że muszę go wychwalić jako godnego wiary itd.”.
Giuseppe Sisco odwzajemniał szacunek do Pallottiego, czego dowodem jest pisemne zeznanie pozasądowe na procesie
kanonicznym (listopad 1850): „Po urodzeniu się w sąsiedztwie, gdzie trzy lata po mnie urodził się Wincenty Pallotti,
miałem tę sprzyjającą okazję poznać już od pierwszych lat życia tego anioła. W wieku 32 lat posiadałem znacznie większy
kontakt z księdzem Pallottim, mając do czynienia z nim w tysiącu różnych okazji. Wiele razy zlecił mi by zanieść jałmużnę
różnym biednym rodzinom”. Tak zaczyna się historia kapłana
Wincentego, apostoła zbawczej miłości.
2. Miłość dziecięca
Wincenty już jako dziecko był dla ludzi ubogich i potrzebujących pełen miłości i chętnie przekazywał im datki pozostawione w tym celu przez miłosiernych rodziców.6 Z całej jego
Poświadcza to także sąsiadka Angela Caldari, znająca go od dziecka,
twierdząc, że „był dla biednych ucieleśnioną miłością i gorliwie zabiegał
u rodziców o jałmużny dla ubogich”.
6
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osoby promieniowały skromność i anielska czystość. Miłość
zbawcza, która jest łaską, buduje na naturze. Wincenty już
w młodym wieku rozpoczął umartwienia i praktyki pokutne,
które miały kształtować jego człowieczeństwo. Sam dobrowolnie zadawał sobie wyrzeczenia w posiłkach, a owoce i słodycze, otrzymywane przy stole, rozdawał często braciom lub
ubogim.
Miłość bliźniego już w młodości Wincentego zaczęła wydawać dobre owoce. W początkach jego studiów w Kolegium
Rzymskim pewnego dnia posłany został przez ojca do Frascati
celem odsiedzenia krewnych. Po drodze spotkał kilku ubogich
chłopców marnie ubranych i prawie bosych, którym podarował
swoje dobre buty i spodenki i ruszył w dalszą drogę boso, okryty swoim płaszczem. Jego ciotka Candida we Frascati zdumiała
się takim wyglądem swojego gościa, ale z drugiej strony podziwiać musiała wielką miłość bliźniego w tym chłopcu.
Rodzice potrafili docenić dobroczynne skłonności syna,
dlatego zwykle też zadośćczynili jego prośbom mającym na
celu biednych. Jego ojciec dość wstrzemięźliwie jednak przydzielał synowi kwoty kieszonkowe, ponieważ wiedział dobrze,
że trafią one zawsze do kieszeni biednych.
Przy obiedzie odkładał zwykle Wincenty część swojej porcji, a szczególnie deser, aby to potem rozdać ubogim. Udzielając ubogim wsparcia pragnął jednak zarazem wpłynąć na ich
dobre skłonności. Ruggieri z Monte Porzio podaje, że Wincenty przebywając tam na wakacjach, przychodził zawsze w porze obiadowej do winnicy i podczas przerwy w zajęciach rozdzielał między chorych i słabowitych robotników pieczywo
oraz owoce zabrane ze stołu. Robotnicy szanowali go bardzo
i chętnie zebrani wokół niego odmawiali wspólnie różaniec
bądź inne modlitwy na cześć Maryi Panny. Z całą ochotą słuchali również jego pobożnych zaleceń.
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3. Kapłańskie powołanie do świętości
W rozeznaniu prawdziwości powołania kapłańskiego pomagali mu kapłani, wychowawcy i spowiednicy, którzy nie
mieli wątpliwości, że powołaniem Pallottiego była służba
świętości. Posiadał wszystkie wymagane ku temu przymioty,
a powodowały nim najszlachetniejsze pobudki.7 Ludzie z jego
otoczenia, widząc niezwykłą pobożność i wzorowy tryb życia
młodego kleryka, określali go mianem „Il Santarello” – młodociany Święty. To samo myśleli o nim wszyscy sąsiedzi,
o czym daje świadectwo Virili: „Całe sąsiedztwo nazywało go
jednogłośnie mianem Świętego i traktowało zgodnie z tą nazwą. Przypominam sobie pewną handlarkę owocami, córkę
tak zwanego popularnie «biedaka z Chavica», mającego swój
kram przy kościele S. Lucia del Gonfalone. Przychodziła często do moich rodziców, przynosząc owoce, bądź też w jakimś
innym celu. Przy tej okazji opowiadała nam o Słudze Bożym
mówiąc, że on urodził się i wyrósł na Świętego. Przytaczała
również wiele heroicznych przykładów jego cnoty z czasów
dzieciństwa i młodości”. Student z San Pantaleo i Kolegium
Rzymskiego, jezuita Buonvicini, twierdził natomiast, że Wincenty podziwiany był przez wszystkich dla swojej niezwykłej
skromności i subordynacji, i że w jego osobie poznał prawdziwego Świętego.
Bardzo wymowne świadectwo o świętości Wincentego dał
także spowiednik Fazzini. Zwracając się do jego ojca, Piotra
Tak opisał go Virili: „Nie powodowały nim żadne ludzkie czy ziemskie cele, żadne względy na beneficja kościelne, na krewnych czy też nadzieja ambitnych stanowisk, lecz tylko i wyłącznie kierował się względem
na nieskończoną chwałę Boga, pomnożenie chwały Kościoła Świętego,
względami na zbawienie dusz i pragnieniem naśladowania Jezusa Chrystusa jako Kapłana i Najwyższej Ofiary”.
7
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Pallottiego, powiedział: „Posiadacie świętego syna. Był on
Święty już od dzieciństwa”. To ostatnie świadectwo posiada
wielką moc, gdyż nikt poza Fazzinim nie miał możności tak
głęboko wejrzeć w duchowe życie Wincentego i dostrzec działania nadprzyrodzonej łaski w nim. Fazzini był przekonany, że
takie życie Wincentego jest owocem daru nadprzyrodzonego.
Przy tym wszystkim zachowanie Pallottiego było na wskroś
naturalne. Zaświadczył o tym biskup Rinaldi z Chiesa Nuova,
który nie znosił wszelkiej sztucznej egzaltacji: „Spójrzcie na
Pallottiego, zdawać by się mogło, że jest on egzaltowany,
a jednak to nieprawda; u niego wszystko jest naturalne”.
Od czasów Pallottiego zmienił się Kościół, zmienili się ludzie i zmienił się świat. Jednak nie zmieniło się powołanie do
świętości uczniów Chrystusa, a zwłaszcza jeszcze bardziej
wyraziste i aktualne stało się powołanie do świętości kapłanów. Podkreślił to Jan Paweł II: „W świetle długiego doświadczenia, pośród tylu przeróżnych sytuacji, nabrałem przekonania, że tylko z gleby kapłańskiej świętości może wyrastać
skuteczne duszpasterstwo – cura animarum. Najgłębszym sekretem prawdziwych sukcesów duszpasterskich nie są bowiem
środki materialne, zwłaszcza «środki bogate». Trwałe owoce
duszpasterskich trudów rodzą się na podłożu kapłańskich serc.
To jest podstawa! Oczywiście konieczna jest formacja, studium, aggiornamento; a więc odpowiednie przygotowanie,
które uczyni kapłana zdolnym do wyjścia naprzeciw pilnym
potrzebom duszpasterskim”.8

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, s. 87.
8
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4. Formacja do świętego kapłaństwa
Wincenty wytyczył sobie bardzo prostą drogę świętości.
Główne zasady duchowej formacji były skupione wokół wymagań, które głosił Chrystus. Wincenty pisał: „Pragnę dołożyć
starań, aby wszystkie moje czynności, myśli i słowa tchnęły
duchem pokory i łagodności, pomny będąc na pouczenie, jakie
zostawił nam Jezus Chrystus: «Uczcie się ode mnie, żem jest
cichy i pokornego serca». Pan nasz Jezus Chrystus powiada:
«Błogosławieni, którzy płaczą», przeto pragnę przypominać
sobie moje przewiny popełnione w latach grzesznych, aby
opłakiwać ich brzydotę i stronić od ich złości. Pragnę żywić
świętą i nienasyconą nigdy dążność za tym, abyśmy zarówno
ja jak i inne stworzenia wypełnili wszystkie obowiązki sprawiedliwości, odnoszące się do 1) Boga, 2) nas samych, 3) bliźnich. Będę się starał, abym w miarę wszystkich swoich sił podołać tym obowiązkom. (…) Pragnę tak doskonale, jak tylko
potrafię, ćwiczyć się w cnocie miłosierdzia względem wszystkich ludzi”.
Proste zasady formacji wymagają jednak religijnej motywacji, którą w taki sposób Wincenty sformułował: „We
wszystkim, co dokonuje się we mnie i cokolwiek tylko czynię,
myślę itd. pragnę wypełniać wszystkie cnoty we wszelkich dobrych celach, które podobają się Bogu, a mianowicie w ten
sposób, że gdy np. udzielam jałmużny, to pragnę ją dawać nie
tylko z powodu współczucia dla bliźniego, lecz również ze
względu na większą chwałę Boga w Trójcy Jedynego, Jezusa,
Maryi, Aniołów i Świętych oraz dla okazania pomocy duszom
czyśćcowym i dla wspomożenia wszystkich stworzeń”. Wincenty złożył także ślub doskonałości: „Pragnę, aby wszystkie
moje uczynki, uszlachetnione przez Łaskę Pańską podpadały
pod ślub najwyższej doskonałości. Nie w ten sposób jednak,
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iżbym miał obowiązek spełniania takich czynności z racji ślubu, ale żeby posiadały wartość ślubu dlatego, że zostały dokonane i to dokonane w tym właśnie stopniu doskonałości; również staranie, aby unikać bezczynności niech także podpada
pod obowiązek ślubu w ten sposób, że będę unikał bezczynności, nie jakobym winien unikać jej z racji ślubu, ale jeślim jej
uniknął, pragnę, bym jej uniknął z obowiązku ślubu i pragnę
takim sposobem wykonywać ze względu na ślub każdą cnotę,
jaką tylko będę wykonywał”.
W życiu Wincentego bardzo dużą rolę odgrywała skromność, dlatego już w czasie rekolekcji przed święceniami subdiakonatu zanotował następujące słowa: „Skromność jest dla
duchownego cnotą nieodzowną; bez niej jest on najbardziej
niegodną i wynaturzoną istotą. Środkami do jej zachowania są:
unikanie okazji, wstrzemięźliwość w używaniu napojów, umiar
w jedzeniu i nabożeństwo do naszej ukochanej Matki Maryi.
Św. Tomasz z Villanova powiada: «Kapłan – choćby był on nie
wiem jak mądry, gorliwy itp. – jeśli nie jest skromny, jest niczym». Z tego względu unikał Wincenty wszelkiego poufałego
obcowania z osobami płci odmiennej, mając w pamięci ostrzeżenie: «Mowa z niewiastą niechaj będzie krótka i poważna»”.
Pallotii łączył skromność z wielkim szacunkiem dla drugiego człowieka, dlatego sformułował dla siebie konkretną zasadę: „Wincenty, kiedy masz rozmawiać, przestawać itd. z ludźmi, wyobraź sobie zawsze, że wielkiej dostępujesz łaski, jeżeli
pragniesz być przez nich bardzo poniewierany, wyszydzany,
i to nieskończenie – gdyby można – i przypomnij sobie, że
wszystkie istoty powinny się uzbroić przeciwko tobie za to, żeś
Boga obraził i że ty, co powinieneś być towarzyszem duchów
ciemności w najgłębszych przepaściach piekła, nie zasługujesz
żadną miarą na to, byś obdarzony był dobrodziejstwami, szanowany itd. przez żyjących, którzy może będą wielkimi
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nieznanymi Świętymi, a jeśli nimi nie są obecnie, to będą mogli nimi być i będą nimi w przyszłości; a tak odnoś się do
wszystkich w duchu łagodności i w Imię Jezusa Chrystusa”.
Wincenty w każdej dziedzinie życia Kościoła wykazywał
prorocze wyczucie znaków czasu. Jan Paweł II, w adhortacji
apostolskiej Pastores dabo vobis, pisał, że w wyborze miejsc
i form posługi, w których mają zdobywać doświadczenie duszpasterskie, trzeba dać pierwszeństwo wspólnocie parafialnej,
żywemu środowisku, w którym przyszli kapłani staną wobec
specyficznych problemów swej posługi w różnych dziedzinach
i specjalizacjach. Papież wymienia też wiele konkretnych
przykładów, takich jak odwiedzanie chorych, troska o emigrantów, uchodźców i nomadów; gorliwa miłość bliźniego,
wyrażająca się w różnych dziełach społecznych. „Kapłan musi
być świadkiem miłości samego Chrystusa, który «przeszedł
dobrze czyniąc» (por. Dz 10,38). Powinien być również widzialnym znakiem troski Kościoła, Matki i Nauczyciela. A ponieważ dzisiejszy człowiek dotknięty jest tyloma nieszczęściami, zwłaszcza człowiek doświadczający nieludzkiej nędzy,
ślepej przemocy i tyranii władzy, potrzeba, by mąż Boży, dobrze przygotowany do każdego dobrego dzieła (por. 2 Tm 3,
17), bronił praw i godności człowieka. Niech się jednak strzeże fałszywych ideologii, a pragnąc szerzyć postęp niech nie
zapomina, że świat został odkupiony jedynie dzięki krzyżowi
Chrystusa”. Te i inne formy działalności pasterskiej przygotowują przyszłego kapłana do przeżywania swojej misji
„zwierzchnika” wspólnoty jako „służby”, uczą go unikać
przyjmowania postaw wyższości i takiego sprawowania władzy, które nie byłoby usprawiedliwione jedynie i w każdym
przypadku miłością pasterską.9
9

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 58.
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Te wskazania dla formacji pastoralnej przyszłych kapłanów, sformułowane w innych czasach, Wincenty praktycznie
stosował, a szczególną uwagę przywiązywał do kształtowania
wrażliwości na biedę ludzką. Potrafił uświadomić sobie ogrom
nędzy ludzkiej, dlatego pisał: „gdybym ja lub ktoś inny mógł
dotrzeć do każdego zakątka ziemi i w jednej chwili stawić
przed oczy nędze, które nękają biedną ludzkość, to zaprawdę
sądzę, iż serce ludzkie nie zniosłoby takiego widoku, ale umarlibyśmy z udręczenia”. Wincenty umiał rozpoznawać bezmiar
cierpień ludzkich, współczuł najbardziej potrzebującym i pragnął spieszyć im z pomocą. W dłuższej notatce z roku 1816,
uświadamiając sobie nędze i uciski różnorakich klas społecznych, nakreślił „Postanowienia i Dążenia” w niesieniu im
wsparcia. Odwiedzając ubogich lub myśląc o nich, pragnął
budzić w sobie głębokie współczucie dla ich nędznego stanu
i starał się pomagać w możliwy i najskuteczniejszy sposób dla
większej chwały Bożej, co więcej – pragnął przemienić się,
sam w to wszystko, czego tamci potrzebowali. Jego pragnieniem było nieść pomoc ilekroć pomyśli, usłyszy lub zobaczy
„osoby strapione, udręczone, zmęczone, wyczerpane, obciążone i obarczone trudami lub ciężarami – jak np. biednych rzemieślników, wieśniaków lub biedne kobiety, strapione domowymi kłopotami i czuwaniem nad dziećmi”. Brał sobie
również do serca „wielkie utrapienia” biednych rodzin: „Niezgody wśród małżonków, waśnie między braćmi i siostrami,
między krewnymi, przyjaciółmi i domownikami, niedola tylu
biednych dziewcząt narażonych także na niebezpieczeństwo
utraty świętej niewinności, przygnębienie sierot, opuszczonych wdów, osamotnienie, pogarda, cierpienia ubogich biedaczków Jezusa Chrystusa, cierpienie tylu biednych niewolników, aresztowanych, uwięzionych”.
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Wizjonerski i apostolski duch miłości zbawczej Wincentego ukazuje notatka, którą zrobił jeszcze jako subdiakon:
„Chciałbym wciąż przebywać w szpitalach, w więzieniach
i znajdować się ciągle na wszystkich miejscach ziemi, by
wspomagać nędzę ubogich, niemoce chorych, by nieumiejętnych uczyć prawdziwej wiedzy świętych (…); chciałbym
w ten sposób (…) nieskończenie dokonywać nieskończonych
rzeczy na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego tak, bym
widziany był jedynie przez Boga (…). Chciałbym to czynić
w tym celu, by choć w części wykonywać cnoty miłości
względem bliźnich, mych braci i względem Boga; powiedziałem «w części», gdyż chciałbym czynić jeszcze więcej, więcej
itd., albowiem wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Chciałbym się stać pokarmem, by nasycić zgłodniałych, odzieżą, by przyodziać nagich, napojem, by orzeźwiać spragnionych, płynami, by wzmacniać żołądek słabych, puchem miękkim, by przynieść odpoczynek znużonym członkom
zmęczonych, lekarstwem i zdrowiem, by leczyć niemoc chorych, chromych, skaleczonych, głuchych, niemych itd., światłem dla oświecenia ślepych na duchu lub ciele, życiem, by
wszystkie zmarłe istoty wskrzeszać albo do łaski Bożej lub
życia doczesnego, albo razem do jednego i drugiego po to, aby
one powracając do życia na tej ziemi i żyjąc nawet do sądu
ostatecznego działały owe wielkie rzeczy, jakich by dokonały
dla chwały Boga, który jest moim Bogiem, moim Ojcem,
moim Stworzycielem, moim Dobrem, moim wszystkim”.
***
Głębokie życie duchowe nie jest czymś nadzwyczajnym,
tylko dla wybranych, poświęconych Bogu, lub zamkniętych
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w klasztorach. Świętość to zwyczajna droga życia chrześcijańskiego. Zależy ona przede wszystkim od współdziałania z łaską Bożą. Niektórzy ludzie współcześni mają jednak wątpliwości, czy można dzisiaj mówić o życiu duchowym, gdy tylu
jest biednych, gdy panuje głód, zatrucie środowiska, niesprawiedliwość społeczna? Właśnie w takich warunkach trzeba
podkreślać wartość życia duchowego. 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”, której źródłem jest obecność
Boga.10 Wówczas chrześcijanin jest osobą najbardziej czynną.
Żyjąc w wielkiej łączności z Bogiem, która przemienia całą
osobowość człowieka, powiększa swoje zdolności do bardziej
ludzkiego działania. Dlatego nie chce żyć na peryferiach życia, ale pragnie być zaabsorbowany autentyczną ludzką egzystencją.11
Summary:
Article points out aspects of the life of St. Vincent Pallotti,
which show the holiness of his life. The author suggests special attention to childhood and the priesthood as important stages in the life of St. Vincent.

Sam Chrystus zapewnił: beze Mnie nic uczynić nie możecie (por.
J 15,5).
11
S. Urbański, Słaby „silny” człowiek, art. cyt., s. 4.
10
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PROPAGOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY
WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
W PERSPEKTYWIE TEOLOGII PASTORALNEJ
I MARKETINGU SPOŁECZNEGO
Promotion among youth volunteer school circles Caritas
in the pastoral theology social and marketing
Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o wolontariacie
inspirowanym wartościami chrześcijańskimi1 i zachęcanie jej
ks. mgr lic. Ryszard Sawicki, doktorant teologii pastoralnej na UKSW
w Warszawie, stypendysta Pastorales Forum w Wiedniu, uczestnik studiów
podyplomowych z zarządzania organizacjami na ALK w Warszawie oraz
Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji na PWT w Warszawie, rezydent parafii pw. św. Izydora w Markach, członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, kapłan Diecezji Ełckiej.
1
W literaturze wymienia się dwa podstawowe źródła woluntaryzmu
w kulturze zachodniej: klasyczną ideę filantropii rozwijaną w społeczeństwach antycznej Grecji i Rzymu oraz chrześcijańską ideę dobroczynności
na rzecz potrzebujących. Uwzględniając kilka istotnych czynników, wśród
których najważniejsza będzie motywacja wolontariusza, można wyróżnić
wolontariat o inspiracji humanistycznej czy laickiej oraz wolontariat chrześcijański, obejmujący najczęściej osoby zaangażowane w dzieła kościelnych organizacji charytatywnych np. Caritas, które w swoich działaniach
kierują się przede wszystkim pobudkami ewangelicznymi; Por. M. Górecki,
*
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do włączania się w działania o charakterze wolontarystycznym
ma fundamentalne znaczenie dla realizacji eklezjalnej funkcji
charytatywnej. Jest ona ściśle powiązana z królewską (pasterską) funkcją Kościoła, a jej właściwe wypełnianie możliwe
jest tylko dzięki jasno określonej wizji tego sektora działalności pastoralnej. Wiedeński pastoralista – ks. prof. Paul M. Zulehner – stwierdził, że: „Kto nie ma wizji, ten już umarł”2. Słowa te wypowiedział w kontekście problemów współczesnego
Kościoła i jego duszpasterstwa, twierdząc, że dzisiejszy Kościół cierpi na brak wizji.
Odnowa diakonii chrześcijańskiej domaga się zatem wizji
posługi charytatywnej Kościoła będącej w drodze do przyszłości i próbującej w ten sposób wpłynąć na kształt teraźniejszości. Teologicznopastoralna interpretacja obecnej sytuacji Kościoła związana jest z odczytywaniem znaków czasu. Ważnym
zadaniem teologii praktycznej, a zwłaszcza futurologii i prakseologii pastoralnej, jest refleksja nad obecnym wymiarem
służby charytatywnej podejmowana przez członków Szkolnych Kół Caritas (SKC)3. Koła stanowią stosunkowo nowy
model pastoralny służby charytatywnej Kościoła, pierwsze
z nich powstało w 1994 r. w Rzeszowie. Celem krytycznego
Wolontariat, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 335.
2
Cyt za: A. Kulbarczyk, Futurologia pastoralna. O potrzebie wizji
w Kościele, „Teologia praktyczna” 7 (2006), s. 7; Zob. P.M. Zulehner, Kirchenvisionen. Orientierung in Zeiten des Kirchenumbaus, Ostfildern 2012.
3
SKC jest organizacją skupiającą uczniów i działającą na terenie szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną
prowadzoną przez Caritas. Caritas Polska w raporcie z 2010 r. mówi o istnieniu 2 661 SKC angażujących 3 813 opiekunów i 54 396 wolontariuszy.
por. Podręcznik opiekuna Szkolnego Koła Caritas, red. M. Gaweł, Białystok-Warszawa 2009, s. 12; Raport roczny 2010 Caritas w Polsce, s. 45.
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spojrzenia – w oparciu o badania socjologiczne – jest sformułowanie wniosków i postulatów o charakterze praktycznym
w odniesieniu do SKC w kontekście wyzwań współczesnego
świata i wypracowanie optymalnego modelu chrześcijańskiego wolontariatu i SKC na przyszłość.
Wiedza o wolontariacie
Dostrzegając wartość służby charytatywnej podejmowanej
przez młodych wolontariuszy będących członkami SKC i włączających się w dzieła miłosierdzia, zasadne wydaje się poszukiwanie jak najskuteczniejszych sposobów propagowania wiedzy o wolontariacie i angażowania młodzieży w działania
o charakterze wolontarystycznym. Punkt wyjścia dla tej refleksji stanowią wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora w Diecezji Ełckiej dotyczące przede
wszystkim wiedzy o wolontariacie i narzędzi służących popularyzacji działalności podejmowanej przez SKC4.
Zasygnalizowano respondentom, że istnieje wiele określeń
wolontariatu, a na zaproponowanej liście odpowiedzi umieszczono pięć z nich. Treść definicji i liczbę osób opowiadających
się za ich przyjęciem przedstawia tabela nr 1.

Zob. K. Braun, Rola kampanii społecznych w zaangażowanie młodzieży w wolontariat, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis,
A. Rynio, Lublin 2010, s. 629-637.
4
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Tabela 1. Definicje wolontariatu najbliższe członkom SKC
L.p. Treść definicji
1.
2.

3.
4.

Bezinteresowna praca na rzecz innych
„Znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest
bezinteresownym darem z siebie samego – darem
ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym
i potrzebującym” (bł. Jan Paweł II)
Zbieranie pieniędzy dla najbardziej potrzebujących
Wspomaganie działań, które czynią ten świat lepszym miejscem życia, zwłaszcza dla najsłabszych

5.

Praca pomagająca stawać się nam bardziej wrażliwym, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem

6.

Inna definicja

N

%

437

64,5 %

232

34,3%

197

29,1%

184

27,2%

116

17,1%

1

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety do wolontariuszy SKC. Suma wyborów nie równa się 100%, bo był to wybór
wielokrotny. W tabeli pominięto kategorię „brak odpowiedzi”, ponieważ
wszyscy respondenci odpowiedzieli na to pytanie.

Według zamieszczonych w tabeli nr 1 danych, największa
liczba wskazań respondentów (64,5%) dotyczyła wolontariatu
pojmowanego uniwersalnie i bardzo szeroko jako „bezinteresowna praca na rzecz innych”. Ponad jedna trzecia badanych
(34,3%) akceptuje definicję o wyraźnym zabarwieniu religijnym sformułowaną przez bł. Jana Pawła, podkreślającą duchowy wymiar „daru z siebie” dla znajdujących się w potrzebie
bliźnich, którego źródeł należy szukać w „ewangelicznej miłości”. Nieco mniejsza część ankietowanych (29,1%) utożsamia
go ze „zbieraniem pieniędzy dla najbardziej potrzebujących”.
Niestety określenie to zawęża charakter działań wolontarystycznych, sprowadzając je jedynie do kwest i zbiórek
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pieniężnych na cele charytatywne. Dzieje się tak na skutek
rozległej działalności wolontariuszy w tym sektorze aktywności charytatywnej SKC. Podobna liczba wskazań respondentów (27,2%) związana jest upatrywaniem istoty wolontariatu
we „wspomaganiu działań, które czynią ten świat lepszym
miejscem życia, zwłaszcza dla najsłabszych”. Najmniejsza
część ankietowanych (17,1%) wskazywała na wolontariat,
pojmowany jako „pracę pomagającą stawać się nam bardziej
wrażliwym, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem”.
Chociaż pytanie miało charakter półotwarty i dawało możliwość przedstawienia własnego pojęcia wolontariatu, to skorzystał z niej tylko jeden badany, który określił to działanie
„wspomaganiem ludzi, którzy mają trudne życie” (ankieta do
wolontariuszy SKC, nr 624).
Reasumując, na uwagę zasługuje personalistyczne spojrzenie respondentów na wolontariat, a więc postrzeganie wolontariatu bardziej jako pomoc i służbę na rzecz innych niż jako
działanie dla jakiejś sprawy czy działanie dla działania.
W mentalności ankietowanych wyraźnie obecna jest również
miłość, która jest fundamentem wolontariatu w ujęciu chrześcijańskim.
Jedno z pytań w kwestionariuszu ankiety do wolontariuszy
SKC dotyczyło autodeklaracji w odniesieniu do ich ogólnej
wiedzy o wolontariacie, a uzyskane wyniki prezentuje wykres
nr 1.
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Wykres 1. Deklarowana wiedza członków SKC
o wolontariacie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety do wolontariuszy SKC.

Respondenci oceniają najczęściej swoja wiedzę o wolontariacie jako dostateczną i dużą (70,0%), a co dziesiąty ankietowany określa jej poziom jako bardzo duży (9,2%). Autodeklaracja niskiego poziomu wiedzy dotyczy 8,3% badanych. Zaś
2,2% ankietowanych przyznaje się do jej całkowitego braku.
Dane empiryczne pozwoliły na ukazanie stanu deklarowanej wiedzy o wolontariacie. Zobrazowany zasób wiadomości
członków SKC w Diecezji Ełckiej wymaga pogłębienia,
zwłaszcza w odniesieniu do jego wybranych aspektów. Należy
podjąć w tym względzie działania zmierzające do tego, by
młodzież nie utożsamiała wolontariatu jedynie z kwestami
i zbiórkami pieniężnymi oraz działania mające na celu
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zniwelowanie deficytu myślenia o wolontariacie w kategoriach
eklezjologicznych5.
Powinno się promować wolontariat jako drogę rozwoju
osobowości młodego człowieka, która skłania do refleksji nad
własnym życiem, sposobem postępowania, wykorzystania
wolnego czasu, a przez to wpływa na kształtowanie dojrzałej
osobowości otwartej i wrażliwej na potrzeby bliźnich. Przedstawione powyżej kierunki odnowy wolontariatu SKC stanowią integralną część nauczania Kościoła o wolontariacie.
Z różnym skutkiem trafia ono jednak do świadomości młodzieży, na co wykazują podjęte badania. W procesie przekazywania wiedzy członkom SKC na temat wolontariatu należy
zatem zwrócić szczególną uwagę na zasygnalizowane tu kwestie i dążyć do właściwego rozłożenia akcentów w pracy szkoleniowej i formacyjnej.
Źródła wiedzy o wolontariacie
Oprócz samej wiedzy o wolontariacie bardzo ważne jest
również to, skąd członkowie SKC czerpią o nim potrzebne informacje. Wiedza o wolontariacie czerpana jest przez członków SKC z rozmaitych źródeł, obejmujących różne środowiska, instytucje i osoby. W tabeli nr 2 dokonano zestawienia,
Podobna tendencja została zauważona w badaniach podjętych przez
ks. prof. W. Przygodę i zaprezentowanych w jego pracy habilitacyjnej.
W ich świetle aż 72,7% ankietowanych proboszczów i 89,8% wiernych
świeckich nie uznaje posługi charytatywnej za podstawową funkcję Kościoła. Według nich wspólnota Kościoła może żyć i prawidłowo się rozwijać także bez pełnienia funkcji charytatywnej; por. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004, s. 255.
5
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jak często treści związane z tym zagadnieniem pojawiają się
w źródłach wymienionych w kafeterii.
Tabela 2. Skąd członkowie SKC czerpią informacje
o wolontariacie?
Intensywność poruszania zagadnienia wolontariatu
Rodzaj źródła

Opiekun SKC
Lekcje religii
Kościół
(np. kazania)
Szkoła
Media (prasa,
TV, Internet)
Rodzice
Rówieśnicy

Bardzo
często
i często

Rzadko
i bardzo
rzadko

Nigdy

N

N

N

%

N

%

584 86,3 63 9,3 22
533 78,7 124 18,3 14

3,2
2,1

8
6

1,2 677 100,0
0,9 677 100,0

473 69,9 180 26,6 17

2,5

7

1,0 677 100,0

419 61,9 236 34,9 18

2,6

4

0,6 677 100,0

318 47,0 325 48,0 27

4,0

7

1,0 677 100,0

198 29,3 395 58,3 76 11,2
181 26,7 401 59,2 89 13,2

8
6

1,2 677 100,0
0,9 677 100,0

%

%

Brak
odpowiedzi

Ogółem
N

%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety do wolontariuszy SKC. Suma wyborów nie równa się 100%, bo był to wybór
wielokrotny.

Jak wskazują dane empiryczne umieszczone w tabeli nr 2,
pierwszorzędne źródło wiedzy o wolontariacie bardzo często
i często stanowi dla respondentów osoba opiekuna SKC (86,3%).
W dalszej kolejności ankietowani wymienili lekcje religii
(78,7%). Warto jednak zauważyć, że opiekę nad kołami najczęściej sprawują właśnie nauczyciele religii (84,9%). Badania dowodzą, że promowanie idei wolontariatu związane jest ściśle ze
środowiskiem eklezjalnym (69,9%) i szkolnym (61,9%). Duża
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liczba wskazań dotyczyła również mediów (47,0%), nieco rzadziej problematyka ta podejmowana była natomiast przez rodziców (29,3%) i rówieśników (26,7%) respondentów.
„Szlachetna propaganda dobroci”
W dobie intensywnych przemian związanych z procesami
globalizacji i pluralizmu społecznego propagowanie wiedzy
o wolontariacie i pozyskiwanie nowych wolontariuszy wymaga efektywnej komunikacji ze społeczeństwem. Dobrym przykładem są kampanie społeczne kierujące się zasadami zaczerpniętymi z marketingu społecznego i marketingu wartości
społecznych6. Fundrising i pozyskiwanie wolontariuszy stanowią ważny przedmiot refleksji nauk o zarządzaniu7. W celu
Marketing społeczny wykorzystuje reguły i techniki marketingowe
w celu wywołania społecznie pożądanych postaw i zachowań. Bazuje on na
podstawowych instrumentach marketingu komercyjnego, czyli tzw. mieszance marketingowej (zwanej również „marketingiem mix” lub „4P”),
w skład której wchodzi cztery elementy: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Z kolei promocja tworzy swój własny mix – „promotion mix”, do
którego zaliczamy: reklamę, public relations (PR), promocję sprzedaży,
sprzedaż osobistą i marketing bezpośredni. Koncentrowanie się wyłącznie
na reklamie jest błędną koncepcją, ponieważ sama komunikacja nie wystarczy, aby zmieniać zachowania społeczne. Wśród zasad opracowywania
kampanii społecznych, oprócz „4P”, wymienia się również grupę docelową; por. M. Okupnik, O „wyobraźni miłosierdzia” w reklamie społecznej,
„Edukacja, Teologia i Dialog” 3 (2006), s. 173-174; A. Stafiej-Bartosik,
D. Maison, Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia, w: Szlachetna
propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, red. P. Wasilewski, Kraków 2007, s. 13-14.
7
Por. B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w instytucjach publicznych
i organizacjach pozarządowych, w: Public relations. Znaczenie społeczne
i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa 2006, s. 89-90.
6
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zainteresowania społeczeństwa wolontariatem coraz częściej
sięga się po „szlachetną propagandę dobroci”, „propagandę
dobrych serc” - reklamę i kampanie społeczne8.
Pierwszą próbą propagowania w ten sposób wolontariatu
w Polsce była kampania pod hasłem „Możesz być…” przygotowana przez Agencję Reklamową Leo Burnett i przeprowadzona
w 1993 r. Składały się na nią trzy plakaty przedstawiające połączenie pomocy i osoby pomagającej z potrzebującą. Treść plakatów – „Możesz być czyimiś oczami”, „Możesz być czyimiś rękami”, „Możesz być czyimiś nogami” – wskazywała, że zaproszenie
do wolontariatu skierowane jest do wszystkich czytających i oglądających reklamę. Ukazano wolontariat i pomaganie jako postawę nie zarezerwowaną tylko dla wybranych, ale jako codzienną
czynność, którą wykonywać może prawie każdy9.
Kolejną ciekawą próbę wykorzystania kampanii społecznej
w celu budzenia i podnoszenia świadomości społeczeństwa
polskiego na temat wolontariatu stanowiła kampania pod hasłem „Pomaganie wzmacnia” przeprowadzona w 2006 r. Złożyły się na nią spoty filmowe, plakaty, banery internetowe,
ulotki, na których wykorzystano wizerunek Mariusza Pudzianowskiego – znanego sportowca, strongmana, uczestnika walk
MMA. Główne hasło kampanii brzmiało: chcesz pomagać tak
jak nasz Mistrz – zobacz, jakie prace na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, seniorów, w dziedzinie ekologii, kultury
i wielu innych oferuje centrum wolontariatu, wybierz coś ciekawego dla siebie i ruszaj do pomocy! Postać strongmana miała posłużyć jako wyznacznik podstawowych cech ważnych
Z tymi wymownymi określeniami można spotkać się w literaturze
przedmiotu na temat reklamy społecznej; zob. Propaganda dobrych serc,
czyli rzecz o reklamie społecznej, red. P. Wasilewski, Kraków 2002; Szlachetna propaganda dobroci…, dz. cyt.
9
Por. Braun, Rola kampanii społecznych…, dz. cyt., s. 632.
8
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w pracy wolontariusza – systematyczności, wytrwałego dążenia do realizacji marzeń i umiejętności gospodarowania czasem w taki sposób, aby znaleźć go także na pomoc innym10.
Kampanie społeczne wpływają z reguły na trwałą zmianę
przekonań, postaw czy stanowiska wobec ważnych problemów czy zagadnień społecznych oraz zachęcają do prospołecznych zachowań11. Papież Paweł VI zachęcał, by „śledzić
uważnie rozwój nowoczesnych technik reklamy i odpowiednio je wykorzystywać do szerzenia ewangelicznego orędzia”12.
Instytucje dobroczynne mogą posługiwać się reklamą wzywając w ten sposób do „współczucia, altruizmu, miłosierdzia wobec potrzebujących” oraz promując „treści konstruktywne
i pożyteczne, które wychowają i na wiele sposobów skłaniają
ludzi ku dobru”13.
Por. Braun, Rola kampanii społecznych…, dz. cyt., 632-633; tenże,
Wolontariat – młodzież – wychowanie, dz. cyt., s. 119-120; N. Stankiewicz,
Pomaganie z Pudzianem wzmacnia, http://www.altus.katowice.pl/gazetka/
gazetka_altus08.pdf (14.01.2014); P. Wasilewski, Polskie kampanie społeczne w latach 2002-2006, w: Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi
tom o reklamie społecznej, red. P. Wasilewski, Kraków 2007, s. 123.
11
Kampanie społeczne różnią się od reklam komercyjnych – związane
są z nimi zupełnie inne emocje i skojarzenia, wzbudzają zaufanie i angażują
do aktywnego odbioru. Mogą mieć awersyjny charakter i drażnić odbiorców, przypominając o nieprzyjemnych sprawach, które często wypieramy
z naszej świadomości, wywołując poczucie winy, wzbudzając litość i apelując o „wyobraźnię miłosierdzia”; por. Braun, Wolontariat – młodzież –
wychowanie, dz. cyt., s. 119; Okupnik, dz. cyt., s. 174; M. Szpunar, Reklama dźwignią wiary? Church marketing i jego specyfika, w: Religia
a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B. Bednarczyk, Z. Pasek,
P. Stawiński, Kraków 2010, s. 243-245.
12
Paweł VI, Orędzie na 11. Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu.
13
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, nr 8; por. E. Skwarska, Reklama społeczna w duszpasterstwie, „Warszawskie Studia pastoralne” 10 (2009), s. 90.
10
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Potwierdzeniem skuteczności tych narządzi są badania porównawcze przeprowadzone przez Katarzynę Braun wśród
młodzieży na temat wolontariatu i zaangażowania w wolontariat przed i po przeprowadzeniu w szkołach wspomnianej
kampanii społecznej – „Pomaganie wzmacnia”14. Wyniki tych
badań przedstawiono na wykresie nr 2.
W świetle danych empirycznych zaprezentowanych na wykresie nr 2, można stwierdzić, że kampania „Pomaganie
wzmacnia” wpłynęła na podniesienie poziomu wiedzy młodzieży o wolontariacie, jak i na ich deklaracje zaangażowania
się w wolontariat. Kampanie społeczne mogą być zatem jednym ze skutecznych sposobów rekrutacji młodzieży do działań wolontarystycznych15. Caritas Polska i Caritas diecezjalne
powinny zatem sięgać po tą formę promocji wolontariatu SKC
z zachowaniem dotychczas wypracowanych przez tę organizację reguł. Należy bowiem zauważyć, że dotychczasowe kampanie Caritas miały zwykle skromny i stonowany charakter,
nie tak spektakularny jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pracownicy Caritas twierdzą słusznie, że
Badania przeprowadzono w dwóch szkołach ponadgimnazalnych
w Lublinie. Wzięło w nich udział 180 uczniów klas pierwszych i drugich
Liceów Ogólnokształcących. Organizacyjnie badania podzielone były na
trzy etapy. Pierwszy stanowiło przeprowadzenie ankiety badającej poziom
wiedzy i obraz wolontariatu w świadomości respondentów przed przeprowadzeniem kampanii społecznej. Drugi etap związany był z promocją wolontariatu opartą na materiałach kampanii „Pomaganie wzmacnia”. Ostatni
etap stanowiło zaś powtórzenie badań ankietowych po udziale w kampanii;
Por. Braun, Rola kampanii społecznych…, dz. cyt., s. 633.
15
Celem kampanii społecznych promujących zachowania prospołeczne bywa nieraz jedynie zwrócenie uwagi społeczeństwa na jakiś problemu,
z którym borykają się ludzie i/lub zachęcenie odbiorców komunikatu do
wsparcia materialnego (kampanie fudraisingowe); por. P. Prochenko, Reklama społeczna w Polsce – podsumowanie ostatnich lat, w: Szlachetna
propaganda dobroci…, dz. cyt., s. 143-145.
14
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głośne i powszechne kompanie mogłyby mieć negatywny
oddźwięk społeczny i zaszkodzić wizerunkowi samej organizacji. Jej mocna stroną są liczne placówki terenowe i przede
wszystkim na ich obszarze powinno się prowadzić wszelkie
działania informujące o podejmowanych inicjatywach charytatywnych czy rekrutacji wolontariuszy16.
Wykres 2. Wpływ kampanii społecznej „Pomaganie
wzrasta” na postawy prospołeczne i poziom wiedzy
o wolontariacie wśród młodzieży

Źródło: K. Braun, Rola kampanii społecznych w zaangażowaniu młodzieży
w wolontariat, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis,
A. Rynio, Lublin 2010, s. 633-635.
Zob. M. Gajewski, Caritas – kampanie opiekuna ubogich, w: Szlachetna propaganda dobroci…, dz. cyt., s. 201; Kościół. Stereotypy, uprzedzenia, manipulacje, red. M. Przeciszewski, Warszawa-Lublin 2012, s. 129.
16
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Wolontariusze: „Zarzućcie sieci na połów!”
Dążąc do optymalizacji modelu wolontariatu chrześcijańskiego i analizując znaki czasu nie sposób pominąć także faktu
pojawienia się społeczeństwa informacyjnego (sieciowego)
jako ważnej zmiany kulturowej, wobec której Kościół nie
może pozostawać obojętny17. SKC powinny optymalnie wykorzystywać wirtualną przestrzeń, która coraz częściej staje się
dla młodych ludzi pierwszym źródłem informacji18. Tymczasem w świetle przeprowadzonych badań, zaprezentowanych
w poprzednich rozdziałach, posiadanie własnej strony internetowej (16,0%) lub przynajmniej zakładki na stronie szkoły
(3,8%) deklaruje jedynie piąta część SKC w Diecezji Ełckiej.
Odnosząc się do wyników tych badań należy stwierdzić, że
przestrzeń Internetu nie jest dostatecznie zagospodarowana
przez SKC doby społeczeństwa informacyjnego. Cztery piąte
Kół wciąż nie posiada bowiem własnej strony internetowej lub
przynajmniej zakładki na stronie szkoły.
Przedstawione powyżej dane empiryczne dotyczą jedynie
faktu posiadania bądź nieposiadania witryn internetowych
przez SKC w Diecezji Ełckiej. Już pobieżna analiza treści istniejących stron pozwala na ich bardziej szczegółową charakterystykę w perspektywie ukazania możliwych kierunków
odnowy mających na celu bardziej optymalne wykorzystanie
przez SKC stron www jako dostępnego narzędzia komunikacji
i kreowania właściwego wizerunku.
Zob. Kościół i Internet, red. J. Kloch, Warszawa 2011; Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński,
Warszawa 2011; K. Sitkowska, Kościół wobec wyzwań nowych technologii,
„Kultura-Media-Teologia” 2 (2010), s. 87-98.
18
Por. E. Borowik-Dąbrowska, Znacznie strony internetowej w duszpasterstwie parafialnym, „Warszawskie Studia Pastoralne” 1 (2005), s. 92.
17
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Należy zwrócić uwagę na atrakcyjność przekazu, w którym
można posłużyć się słowem, obrazem, dźwiękiem i ruchem.
Jeżeli witryna będzie miała charakter wyłącznie statyczny, nie
będzie na bieżąco aktualizowana i ubogacana o nowe treści
w tym zakresie, to należy liczyć się z tym, że będzie ona coraz
rzadziej odwiedzana przez internautów. Niestety ze wzrostem
liczby witryn internetowych SKC wzrasta także liczba tzw.
„martwych stron”. Istnieje wiele pozornie atrakcyjnych stron,
które nie są aktualizowane i na których nic się nie dzieje19.
Mają one wpływ na kształtowanie wizerunku nadawcy tego
przekazu. Dla młodzieży mogą być sygnałem, że działalność
wolontariuszy SKC nie jest zbyt bogata, a w konsekwencji oddziaływać na potencjalnych wolontariuszy nawet anty-rekrutacyjnie. Nie można zatem poprzestać na samym utworzeniu
strony, ale należy pamiętać o tym, że z tego narzędzia należy
potem systematycznie korzystać w codziennej działalności20.
Wśród członków SKC znajdzie się z pewnością ktoś, kto
opanował umiejętność tworzenia i administrowania stroną
www. Większość istniejących witryn została założona właśnie
przez takie osoby. Duże możliwości dają darmowe systemy
umożliwiające łatwe tworzenie i zarządzanie stronami www,
Por. R. Sawicki, Website as an Instrument of Evangelization in
Parishes in Poland, „Studia Aloisiana” 4 (2013) 3, s. 52.
20
Należy zwrócić uwagę, że są to działania z zakresu PR, które jest
systematycznym, celowym i planowym komunikowaniem z grupami otoczenia mającym na celu wzbudzenie zaufania i wiarygodności, kreowanie
wizerunku i przekazywanie istotnych informacji. Jest to działanie długofalowe i trudno mierzalne, ale bardzo istotne z perspektywy wymienionych
celów; zob. Z. Knecht, Racionalne public relations. Budowa działu, instrumenty, studia przypadków, Warszawa 2005; Public relations. Znaczenie
społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa
2006; K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2009.
19

277

Ryszard Sawicki

np. Word Press, Joomla czy Drupal. Należałoby zatem rozpocząć od desygnowania do tego zadania osoby odpowiedzialnej
i posiadającej niezbędne kompetencje w tym zakresie21.
Częstym błędem związanym z funkcjonowaniem stron internetowych SKC jest traktowanie ich w sposób bardzo instrumentalny, niemal wyłącznie jako tablicy ogłoszeń. Nie da się
w ten sposób utrzymać więzi pomiędzy wolontariuszami SKC,
a tym bardziej budować więzi między nimi a pozostałymi
członkami szkoły i środowiskiem lokalnym. Internet staje się
coraz bardziej interaktywny. Strony SKC powinny zatem podążać w podobnym kierunku oferując możliwość komunikacji nie
tylko poprzez adres mailowy, ale także za pomocą np. komentowania i interpretowania bieżącej aktywności charytatywnej22.
Więcej możliwości oferują w tym zakresie serwisy społecznościowe, np. blogi, fora, Facebook czy Twitter23. W epoce
cyfrowej obecność wolontariuszy jawi się tam jako bardzo
Tamże, s. 52-53.
Możliwość umieszczania komentarzy przez innych użytkowników
Internetu służy z pewnością komunikacji zwrotnej, ale budzi jednocześnie
wiele zastrzeżeń. Należy jednak pamiętać, że ich opublikowanie można powiązać z koniecznością wcześniejszego zarejestrowania się i podania adresu poczty elektronicznej, a następnie zatwierdzenia komentarza poprzez
administratora strony.
23
Fenomen serwisów społecznościowych rozpoczął się w Polsce wraz
z zaistnieniem w 2007 r. portalu „Nasza Klasa”. Od 2009 r. na skalę masowa stał się znany w Polsce globalny serwis Facebook, który zyskuje coraz
większą popularność. Serwisy społecznościowe oprócz możliwości kontaktu z ludźmi oferują także kontakt z celebrytami, markami czy organizacjami, a ich ogromna siła komunikacji nieformalnej coraz chętniej wykorzystywana jest na potrzeby „word-of-mouth marketingu”. Przez pojęcie
„marketingu szeptanego” określa się zespół działań mających na celu kreowanie zainteresowania danym produktem – w tym przypadku postawą
społeczną – poprzez informacje pochodzące ze źródeł o charakterze nieformalnym; zob. J. Tkaczyk, Facebook jako narzędzie WOM marketingu,
21
22
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pożądana. Dobrym rozwiązaniem byłoby jednak posiadanie
i prowadzenie przez każde SKC własnego Fanpage’a lub grupy tematycznej na Facebooku. Wirtualna przestrzeń mogłaby
stać się dla wolontariuszy miejscem, gdzie mogliby się bliżej
poznać, wymieniać się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami,
zamieszczać zdjęcia z podejmowanych akcji charytatywnych,
dzielić się płynącą z niej radością, a także związanymi z nią
trudnościami. Obecnie czynią to na istniejącym od 2007 r. forum wolontariuszy ełckiej Caritas24.
Wykorzystanie serwisów społecznościowych może
w znacznym stopniu przyczynić się do popularyzacji aktywności SKC, daje możliwość stawiania pytań o wolontariat, stanowi szansę nawiązania współpracy z innymi podmiotami, a jednocześnie nie wiąże się z ponoszeniem kosztów. Prowadzenie
skutecznym kampanii promujących wolontariat SKC za pomocą portali społecznościowych, wszelkie działania o charakterze reklamowym i PR powinny uwzględniać m. in. określenie celu i adresatów, projektowanie komunikatu i wybór
narzędzi, rekrutację uczestników, inicjowanie komunikatów
oraz badanie efektywności prowadzonych działań. Działania
te nie mogą być przypadkowe i chaotyczne. Caritas diecezjalna mogłaby zorganizować cykl szkoleń, który dostarczyłby
członkom SKC potrzebnej wiedzy w tym zakresie. Mobilizujące mogłoby okazać się także przeprowadzenie konkursu na
najlepszą stronę www czy Fanpage’a SKC w Diecezji Ełckiej.
W świetle przedstawionych wyżej postulatów, optymalizacja pastoralnego modelu SKC i wolontariatu chrześcijańskiego
http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/facebook_womm.pdf
(15.01.2014).
24
Przegląd forum wskazuje na to, że dostatecznie nie wypełnia ono
jednak swojej misji, o czym świadczy mała ilość użytkowników i wpisów;
zob. https://ecwc.fora.pl (16.01.2014).
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nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych form propagowania wiedzy o wolontariacie i pozyskiwania nowych członków
Kół. Uwzględniając nowe propozycje nie należy jednocześnie
rezygnować z dotychczasowych kanałów komunikacji. Podjęte badania empiryczne wykazały, że prawie połowa SKC
w Diecezji Ełckiej korzysta z tradycyjnych narzędzi popularyzowania działalności SKC w postaci gablot ściennych w budynku szkoły (48,1%). Rzadko sięgają one jednak po takie narzędzia popularyzacji swojej działalności charytatywnej, jak
artykuły w gazetkach szkolnych (1,9%) i czy formy promocji
swojej działalności w obcych mass mediach. Należy dbać
o dobre relacje z lokalnymi mediami i dziennikarzami, media
relations stanowi ważny instrument PR. Współpraca z dziennikarzami stanowi szansę na popularyzowanie wolontariatu
w lokalnej społeczności. Jest także okazją do zachęcenia do
udziału w podejmowanych przez SKC inicjatywach. W natłoku negatywnych wiadomości przekazywanych przez media,
informacje o działalności charytatywnej młodzieży stanowią
pozytywny i budujący przekaz.
Jedna trzecia Kół (33,0%) prowadzi własną kronikę, lecz
należy przy tym pamiętać, że choć jest to ważny dokument
z punku patrzenia historycznego, to z uwagi na jego ograniczoną dostępność nie przyczynia się wydatnie do popularyzacji idei wolontariatu i SKC. Może on natomiast nabrać zupełnie innego znaczenia, kiedy zapisy kronikarskie będą
znajdować swoje odzwierciedlenie w gablotach i gazetkach
szkolnych, lokalnych mass mediach, czy serwisach społecznościowych. Za pomocą tych narzędzi komunikacji SKC może
efektywnie informować środowisko szkolne i lokalną społeczność o swojej aktualnej działalności.
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***
SKC w Diecezji Ełckiej powinny zintensyfikować swoją
troskę o właściwą komunikację z otoczeniem i budowanie wizerunku wiarygodnych, dynamicznych, nowoczesnych, nie lękających się wyzwań współczesności, otwartych na współpracę z innymi organizacjami charytatywnymi w trosce
o wszystkich ubogich i potrzebujących pomocy. Podjęte w tym
względzie działania przekładają się bowiem na kreowanie
wśród młodzieży postaw prospołecznych i zaangażowania
w wolontariat. Duch Święty wybiera różne drogi dotarcia do
ludzi. Należy pamiętać, że fundamentalne znaczenie w zakresie promowania wolontariatu wśród młodzieży i podnoszenia
poziomu wiedzy o nim ma przede wszystkim siła świadectwa
samych członków SKC inspirowanych Ewangelią, narzędzia
marketingu społecznego mogą stanowić jedynie element pomocniczy, o którym nie można jednak zapominać i umiejętnie
z niego korzystać25. Postawa chrześcijańskich wolontariuszy
prowokuje innych do stawiania pytań o motywy ich zaangażowania w działalność charytatywną, a także skłania do podjęcia
decyzji o wstąpieniu w szeregi członków SKC.
Summary:
The author cites his own research in the field of sociology.
The study was conducted among youth and concerned knowledge about volunteering. The research was conducted in the
Diocese of Ełk.
Por. M. Sulej, Promowanie wiary i wartości chrześcijańskich przez
reklamę, „Warszawskie Studia Pastoralne” 10 (2009), s. 108.
25
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Działania Konferencji
Episkopatu Polski podejmowane
w latach pięćdziesiątych w związku
z dekretem Rady Państwa PRL
z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych
Polish Bishops’ Conference action taken in the fifties
in connection with the Decree of the State Council PRL
of 31 December 1956 on the organization and staffing
of Church
Wstęp
Na przełomie 1952 i 1953 roku władze komunistyczne
w Polsce podjęły prace nad zredagowaniem aktu prawnego,
który regulowałby zagadnienia dotyczące obsadzania stanowisk kościelnych. Rada Państwa PRL dnia 9 lutego 1953 r. wydała dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych1,
który stał się narzędziem władz komunistycznych do
Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
1
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ściślejszego kontrowania działań osób duchownych. W maju
tego samego roku Prezes Rady Ministrów, wypełniając delegację zawartą w dekrecie, opublikował przepisy wykonawcze do
tego aktu prawnego.
Biskupi polscy wielokrotnie interweniowali u władz, wskazując, że urzędnicy wykonujący postanowienia dekretu nagminnie łamią prawo. Apele i petycje Episkopatu, które były
kierowane do różnych organów państwowych, nie odnosiły
żadnego skutku, a dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r.
przez cztery lata był narzędziem represji w stosunku do duchownych zajmujących różne stanowiska w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce. Taki stan prawny obowiązywał
do wydania przez Radę Państwa dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych2.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań podejmowanych przez Konferencję Episkopatu Polski w latach
pięćdziesiątych w związku z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem norm zawartych w dekrecie Rady Państwa z końca
grudnia 1956 r.
1. Stan prawny przed wydaniem dekretu
z końca grudnia 1956 r.
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu
9 lutego 1953 r. wydała dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych3, a następnie 5 maja 1953 r. Prezes Rady
Ministrów, wykonując delegację zawartą w dekrecie, wydał
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
3
Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
2
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Zarządzenie, w którym zawarł przepisy wykonawcze4. Cele,
jakie miał spełniać dekret zostały sformułowane w sposób
ogólny, co dało władzom komunistycznym możliwość szerokiej interpretacji przepisów. W konsekwencji rozmaite zachowania osób duchownych mogły być i często bywały interpretowane jako postawa nieobywatelska, a ich działania uznawano
za wrogie wobec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1.1. Dekret Rady Państwa i zarządzenie wykonawcze z 1953 r.

W dekrecie z dnia 9 lutego 1953 r. określono tryb tworzenia, przekształcania i znoszenia duchownych stanowisk kościelnych oraz obejmowania przez duchownych stanowisk kościelnych, zwalniania z nich lub przenoszenia na inne.
Wszystkie tego typu działania wymagały wcześniejszej zgody
właściwych organów państwowych5. Oprócz tego osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne zobowiązano do składania ślubowania na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej6. Podejmowanie przez księży działalności określonej
jako „sprzeczna z prawem i porządkiem publicznym” bądź
„popieranie lub osłanianie takiej działalności” skutkowało
wdrożeniem przez organy państwowe trybu mającego na celu
ich usunięcie z zajmowanych stanowisk7.
Na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja
1953 r. w sprawie wykonania dekretu o obsadzaniu duchownych
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.
5
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.
6
Art. 5, tamże.
7
Art. 6, tamże.
4
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stanowisk kościelnych na osoby, które zajmowały duchowne
stanowiska kościelne, nałożono obowiązek prawny przedstawiania kwestionariusza personalnego i życiorysu. Według tego
aktu prawnego tworzenie, przekształcanie, i znoszenie duchownych stanowisk kościelnych wymagało uzyskania zgody władz
państwowych8. Urząd do Spraw Wyznań lub wojewódzkie rady
narodowe mogły wymagać od osób zainteresowanych objęciem
stanowisk i instytucji kościelnych dostarczenia wyjaśnień i materiałów dotyczących rozpatrywanych kwestii9. Organy państwowe, po stwierdzeniu działalności niezgodnej z prawem10,
żądały od władz kościelnych usunięcia duchownego z zajmowanego stanowiska w określonym terminie11.
1.2. Działania Konferencji Episkopatu Polski zmierzające
do zmiany dekretu z dnia 9 lutego 1953 r.

Już 13 marca 1953 r. Komisja Główna Episkopatu wystosowała pismo do Bolesława Bieruta, Prezesa Rady Ministrów,
w którym biskupi podkreślili, że dekret jest sprzeczny z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ogranicza jurysdykcję kościelną papieża oraz poszczególnych biskupów.
Członkowie Komisji Głównej przedstawili w piśmie przykłady
działań administracji państwowej, które – ich zdaniem – były
niezgodne z prawem. Biskupi postulowali, aby premier wydał
§ 2, 5, § 6, ust. 1-2, § 9-10. 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.
9
§ 11, tamże.
10
Zob. art. 6, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
11
§ 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.
8
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przewodniczącym wojewódzkich rad narodowych zarządzenie,
które uniemożliwiałoby łamanie prawa i obligowało ich do ścisłego wykonywania postanowień dekretu12.
Po wydaniu przez premiera w maju 1953 r. Zarządzenia
w sprawie wykonania dekretu13 sekretarz Episkopatu już
w czerwcu 1953 r. przesłał pismo do Rady Państwa PRL,
w którym podkreślił, że wszystkie prośby Episkopatu, dotyczące trybu wprowadzania w życie dekretu z 9 lutego 1953 r.,
zostały przez władze państwowe pominięte milczeniem, a powyższy dokument sprawia, że postanowienia dekretu stają się
niewykonalny. Biskup Zygmunt Choromański ponownie
zwrócił się do władz z prośbą o zwołanie posiedzenia Komisji
Mieszanej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski,
aby ta zajęła się wypracowaniem kompromisu14. Także i w tym
przypadku postulaty zostały zignorowane.
W latach 1954-1955 biskup Choromański w imieniu Episkopatu Polski wielokrotnie interweniował u dyrektora Urzędu
do Spraw Wyznań, wskazując, że urzędnicy państwowi, wykonujący dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r., nagminnie
łamią obowiązujące prawo15. W Pro memoria do Dekretu
Pismo. Komisja Główna Episkopatu do B. Bieruta, Prezesa Rady Ministrów. Warszawa, 13-03-1953 (uwierzytelniona kopia). Archiwum Konferencji Episkopatu Polski – adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa (skrót: AKEP), sygn. Archiwum 1945-1969 (skrót: I) 10.
13
Zob. 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.
14
Pismo. Bp Z. Choromański do Rady Państwa PRL. Warszawa,
09-06-1953 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
15
Pismo. Bp Z. Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
Warszawa, 19-03-1954 (Nr. 300) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
Pismo. Bp Z. Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 19-03-1954 (Nr. 301) (uwierzytelniony odpis). Tamże. Pismo. Bp Z.
12
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z dnia 9 lutego 1953 r. z dnia 9 sierpnia 1955 r., które zostało
przekazane premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi, stwierdzono, że Episkopat wielokrotnie podkreślał, iż dekret Rady
Państwa ogranicza wolność Kościoła katolickiego w Polsce.
Biskupi sugerowali potrzebę znowelizowania dekretu, aby
można było uwzględnić postulaty strony kościelnej16. W tym
samym miesiącu sekretarz Episkopatu wręczył Marianowi Zyganowskiemu, ówczesnemu dyrektorowi Urzędu do Spraw
Wyznań, pięć postulatów sformułowanych na piśmie, w których powtórzono poprzednio wysuwane żądania i apele strony
kościelnej w sprawie wykonywania dekretu z lutego 1953 r.17
Na początku stycznia 1956 r. biskup Choromański ponownie,
powołując się na Pro memoria z dnia 9 lutego 1953 r. i pismo
z sierpnia 1955 r., zwrócił się do niego z twierdzeniem, że
strona państwowa nie odpowiedziała na złożone pisma i czyni
wszystko, aby sparaliżować i zdezorganizować pracę administracji kościelnej18.
W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej19 w dniu 27 listopada 1956 r. zadecydowano, że dekret z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych zostanie
zniesiony. Przy redagowaniu nowych norm prawnych miały
Choromański do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 15-021955 (Nr 210) (uwierzytelniony odpis). Tamże.
16
Pro memoria do Dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. Warszawa, 09-08-1955
(uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10. Dokument ten osobiście wręczył
biskup Klepacz premierowi Cyrankiewiczowi w dniu 9 sierpnia 1955 r.
17
Postulaty w sprawie Dekretu. Warszawa, 25-08-1955 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
18
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.
19
Zmieniono nazwę Komisji Mieszanej przedstawicieli Rządu PRL
i Episkopatu Polski na Komisję Wspólną.
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zostać wykorzystane postanowienia art. XIX Konkordatu podpisanego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. między Stolicą
Apostolską a Rzecząpospolitą Polską20, z zastrzeżeniem, że
obowiązek zgłaszania do uzgodnienia nominacji proboszczów
miał dotyczyć tylko pierwszej nominacji, a powody odmowy
mogły wynikać wyłącznie z potrzeby ochrony bezpieczeństwa
Państwa. Treść wydanego aktu prawnego miała być uzgodniona w czasie obrad Komisji Wspólnej21. Prace w tej kwestii
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską,
podpisany w Rzymie dn. 10 lutego 1928 r., w: Dz. U. R. P. 1925, Nr 47, poz.
324. Artykuł XIX Konkordatu brzmiał następująco: „Rzeczpospolita zapewnia właściwym władzom prawo nadawania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, funkcji, urzędów i beneficjów kościelnych. Przy nadawaniach beneficjów proboszczowskich stosowane będą następujące zasady:
Na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą otrzymywać, chyba za
zezwoleniem Rządu polskiego, beneficjów proboszczowskich: 1) cudzoziemcy nienaturalizowani, jako też osoby, które nie odbyły studiów teologicznych w instytutach teologicznych w Polsce lub instytutach papieskich;
2) osoby, których działalność jest sprzeczna z bezpieczeństwem Państwa.
Przed dokonaniem nominacji na te beneficja, władza duchowna zasięgnie
wiadomości od właściwego Ministra Rzeczypospolitej, aby się upewnić, iż
żaden z powodów przewidzianych powyżej pod punktami 1) i 2), nie stoi
temu na przeszkodzie. W razie, gdyby wspomniany Minister nie przedstawił, w ciągu dni 30, zarzutów takich przeciw osobom, których nominacja
jest zamierzona, władza kościelna nominacji dokona”. Art. XIX, tamże.
21
Załącznik nr 5. Komisja Wspólna. Warszawa, 27-11-1956. AKEP,
sygn. I 10. W czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawiono dwa warianty
uregulowania obsadzania stanowisk kościelnych. Pierwszy z nich przewidywał wystąpienie z inicjatywą uchylenia obowiązującego dekretu Rady
Państwa z dnia 9 lutego 1953 r., gdyż nie odpowiadał on duchowi porozumienia i współpracy między Państwem a Kościołem. Nowy akt prawny zagwarantować miał uwzględnienie opinii władz państwowych przy dokonywaniu nominacji na stanowiska: arcybiskupów biskupów i proboszczów,
oraz odpowiadać wymogom jurysdykcji kościelnej. Takie unormowania
odpowiadałyby sformułowaniom przyjętym w Konkordacie z 1925 r.
20
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podjęto już na następnym zebraniu Komisji Wspólnej w dniu
4 grudnia 1956 r. Przyjęte wówczas ustalenia w zasadzie były
zgodne z postanowieniami dekretu wydanego przez Radę Państwa w końcu grudnia 1956 r., chociaż dodano zapisy o obowiązywaniu tego aktu prawnego w stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o usuwaniu z mocy prawa
ze stanowisk kościelnych osób, które zostały pozbawione praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu22. Gotowy tekst
dekretu został przekazany stronie kościelnej w połowie grudnia 1956 r. z adnotacją, że jest to wersja, którą ustaliła Komisja
Prawnicza na posiedzeniu w dniu 13 grudnia23.
2. Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r.
31 grudnia 1956 r. Rada Państwa PRL wydała dekret o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych24, a tym samym uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy z 9 lutego
1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych.
W drugim wariancie nowy akt prawny miał nawiązywać do zasad przyjętych w Konkordacie z 1925 r. W związku z tym z jednej strony miał być
zagwarantowany wpływ Państwa na obsadę stanowisk: arcybiskupów, biskupów i proboszczów, a z drugiej strony miały być zachowane wymogi
jurysdykcji kościelnej. Załącznik nr 6, 7. Komisja Wspólna. Warszawa,
27-11-1956. AKEP, sygn. I 10.
22
Załącznik. Komisja Wspólna. Warszawa, 04-12-1956. Projekt Dekretu z dnia ….. 1956 r. o organizacji i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
AKEP, sygn. I 10.
23
Projekt Dekretu z dnia … 1956 r. o organizacji i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Warszawa, 13-12-1956. AKEP, sygn. I 10.
24
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
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2.1. Treść aktu prawnego

Dekret Rady Państwa z grudnia 1956 r. został podzielony
na 11 artykułów. Na mocy tego aktu prawnego tworzenie,
przekształcanie i znoszenie oraz ustalanie granic diecezji, parafii i ich siedzib wymagało uprzedniego porozumienia z właściwym organem państwowym25. W przypadku diecezji właściwy był Rząd PRL, a w przypadku parafii – prezydium
wojewódzkiej rady narodowej. W sytuacji, gdy organ państwowy nie zgłaszał zastrzeżeń w terminie 30 dni, wówczas
przyjmowano, że wyrażał zgodę26. W dekrecie zamieszczono
zamknięty katalog stanowisk kościelnych27, na które mianowanie wymagało wcześniejszego upewnienia się, czy względem proponowanych osób „nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia właściwego organu państwowego”28. Wymienione
stanowiska kościelne mogli piastować tylko obywatele polscy29. Właściwym organem do zgłaszania zastrzeżeń wobec
osób mianowanych na stanowiska arcybiskupów, biskupów
diecezjalnych i koadiutorów z prawem następstwa był Rząd
PRL, a w przypadku proboszczów i administratorów parafii
prezydia poszczególnych wojewódzkich rad narodowych.
W dekrecie określono czas niezgłoszenia zastrzeżeń: w przypadku Rządu PRL – trzy miesiące, prezydiów wojewódzkich
rad narodowych – 30 dni. Brak reakcji z ich strony skutkował
zaakceptowaniem decyzji o mianowaniu. W razie zaistnienia
rozbieżności stanowisk wobec zgłoszenia zastrzeżeń przez
Art. 1, tamże.
Art. 2, tamże.
27
Do katalogu stanowisk wliczono: arcybiskupów, biskupów diecezjalnych, koadiutorów z prawem następstwa, proboszczów i administratorów parafii. Art. 4, tamże.
28
Tamże.
29
Art. 3, tamże.
25
26
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uprawnione organy państwowe rozstrzygnięcie miało nastąpić
w drodze porozumienia organu kościelnego z Rządem30.
Osoby mianowane na stanowiska kościelne wymienione
w dekrecie zobowiązywano do złożenia „ślubowania na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”31. Z brzmienia artykułu 7 jednoznacznie wynikało, że właściwymi do oceny szkodliwej działalności dla Państwa były organy państwowe, które,
w trybie tego artykułu, podając motywy, zwracały się do organów kościelnych z żądaniem wydania stosownego zarządzenia.
Jeśli te działania nie przyniosłyby oczekiwanych skutków, duchowny miał być usunięty z zajmowanego stanowiska32. Prawomocny wyrok sądu, który pozbawiał duchownego praw publicznych, skutkował usunięciem go ze stanowiska kościelnego33.
W artykule 8 dekretu zamieszczono zapis, na mocy którego normy dekretu miały być stosowane odpowiednio względem innych kościołów i związków wyznaniowych działających na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej34.
2.2. Wprowadzone zmiany

W dekrecie z grudnia 1956 r. enumeratywnie wymieniono
stanowiska kościelne, których dotyczyły te uregulowania
prawne. W poprzednio obowiązującym dekrecie posłużono się
natomiast ogólnym określeniem „duchowne stanowiska
Art. 5, tamże.
Art. 6, tamże. Treść roty ślubowania była następująca: „Ślubuję uroczyście dochować wierności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przestrzegać jej porządku prawnego i nie przedsiębrać niczego, co mogłoby zagrażać
dobru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Tamże.
32
Art. 7, tamże.
33
Art. 8, tamże.
34
Art. 9, tamże.
30
31
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kościelne”35, bez ich wymieniania. W obowiązujących od początku 1957 r. przepisach zmieniono upoważniony organ państwowy z Prezydium Rządu na Rząd PRL, a także usunięto
poprzednie, prawnie kontrowersyjne zapisy dotyczące: „uprawiania przez osobę piastującą duchowne stanowisko kościelne
działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym
bądź popierania lub osłaniania takiej działalności…”36, zastępując je określeniem: „szkodliwej dla Państwa działalności”37.
Organy państwa nie mogły już wymagać dostarczania wyjaśnień i materiałów od odpowiednich kurii lub osób mających
objąć stanowiska kościelne38. Zrezygnowano ze składania
przez osoby duchowne kwestionariuszy personalnych i życiorysów39 oraz z trybu odwoławczego od decyzji prezydiów wojewódzkich rad narodowych kierowanego do Urzędu do Spraw
Art. 1, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32. W Zarządzeniu premiera z maja 1953 r. zdefiniowano „duchowne stanowiska kościelne” jako „wszystkie stanowiska kościelne – stałe i tymczasowe, jak
również pomocnicze lub zastępcze…”. § 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.
36
Art. 6, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
37
Art. 7, Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6. Treść
roty ślubowania była następująca: „Ślubuję uroczyście dochować wierności
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przestrzegać jej porządku prawnego
i nie przedsiębrać niczego, co mogłoby zagrażać dobru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Tamże.
38
§ 11, 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.
39
Zob. § 5, tamże.
35
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Wyznań40. Oprócz tego z zapisów dekretu z końca grudnia
1956 r. wyeliminowano Urząd do Spraw Wyznań41. Jednak minister Jerzy Sztachelski, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań
wydał Instrukcję nr 1 w sprawie wykonania postanowień art. 4
dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., gdzie stwierdził, że „celem
właściwego stosowania w praktyce postanowień art. 4 Dekretu, Urząd do Spraw Wyznań zarządza….”42. Instrukcja określała, iż każdorazowe przeniesienie proboszcza lub administratora parafii wymagało ustosunkowania się prezydium
wojewódzkiej rady narodowej43, co było sprzeczne z decyzjami podjętymi przez Komisję Wspólną w dniu 27 listopada
1956 r. W wypadkach wątpliwych, „gdy obszar działania obejmuje dwa lub więcej województw, rozstrzyga Urząd do Spraw
Wyznań”44.
3. Działania Konferencja Episkopatu Polski po wejściu
w życie dekretu z końca grudnia 1956 r.
Po upływie prawie pół roku od wejścia w życie nowych
przepisów dotyczących organizowania i obsadzania stanowisk
kościelnych pojawiły się informacje o nieprzestrzeganiu ich
przez organy państwa. W Pro memoria Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z czerwca 1957 r. podkreślono, że
prezydia wojewódzkich rad narodowych często nie wyrażają
zgody na obejmowanie stanowisk kościelnych, a także
§ 11-13, tamże.
Zob. § 3, 5-13, tamże.
42
Instrukcja Nr 1. Minister Jerzy Sztachelski, dyrektor Urzędu do
Spraw Wyznań (dokument z podpisem ministra bez daty). AKEP, sygn. I 10.
43
Tamże.
44
Tamże.
40
41
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bezprawnie interweniują przy zwalnianiu z tych stanowisk,
a drobne sprawy interpretują w rygorze art. 7 dekretu, oskarżając osoby duchowne o szkodliwą działalność dla Państwa. Administracja państwowa utrzymywała, że księża zakonni nie
mogą zajmować stanowisk kościelnych45. Podobne zastrzeżenia podnieśli również wyżsi przełożeni zakonów męskich
w Polsce. W Pro memoria z końca czerwca 1957 r., skierowanego do Komisji Wspólnej, stwierdzili oni, że niektóre prezydia wojewódzkich rad narodowych odmawiają księżom zakonnym zatwierdzenia na stanowiska proboszczów, a jako
powód podają jedynie to, że są księżmi zakonnymi. W tym
kontekście zwrócono uwagę na zapis art. 3 dekretu, w którym
jednoznacznie stwierdzono, że „duchowne stanowiska kościelne i zakonne w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej mogą zajmować tylko obywatele polscy”46.
Wykonywanie dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych z dnia 31 grudnia 1956 r. było tematem podejmowanym w czasie obrad Komisji Wspólnej Rządu PRL
i Episkopatu Polski.
W dniu 6 listopada 1958 r. minister Jerzy Sztachelski
oświadczył, że władze kościelne wysuwają na kierownicze
stanowiska „element wrogi obecnemu ustrojowi”47 i prześladują księży „za ich lojalną postawę, za niechęć do wrogich

Pro memoria. Dekret o stanowiskach. Sekretariat Episkopatu Polski.
Warszawa, 22-06-1957. AKEP, sygn. I 10.
46
Pro memoria dla Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu w Warszawie. Wyżsi Przełożeni Zakonów Męskich w Polsce. Warszawa, 26-06-1957.
AKEP, sygn. I 10.
47
Protokół Komisji Wspólnej dn. 6 listopada 1958 r. AKEP, sygn. I
03050, s. 6. Zob. Protokół Komisji Wspólnej dn. 4 marca 1958 r. AKEP,
sygn. I 03050.
45
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elementów”48, po czym podał przykłady takiej działalności49.
Odpowiadając, biskup Choromański zdał sprawę z wrażenia,
że postawione zarzuty mają formę pogróżek, a jeśli strona kościelna pod ich naporem nie ulegnie, to do dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych zostaną wprowadzone niekorzystne dla niej zmiany. Biskup zaznaczył, że,
w jego przekonaniu, taka droga nie wiedzie do normalizacji
stosunków, a znamionuje powrót władz państwowych do dawnych metod. Sekretarz Episkopatu zwrócił się do ministra
Sztachelskiego z postulatem, aby na piśmie skonkretyzował
zarzuty kierowane do poszczególnych księży, których postawa
budzi zastrzeżenia50. W połowie listopada 1958 r. biskup Zygmunt Choromański ponownie zwrócił się do ministra Jerzego
Sztachelskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków
z Kościołem o podanie na piśmie faktów lekceważenia przez
kurie przepisów dekretu z grudnia 1956 r., sprecyzowanie zarzutów pod adresem księży rzekomo wrogo usposobionych do
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o przekazanie wykazu księży „lojalnych nieprzychylnie traktowanych przez Kurie”51. Na pismo nie otrzymał odpowiedzi.
W następnym miesiącu w Sekretariacie Episkopatu przygotowano Pro memoria w sprawie zastrzeżeń prezydiów wojewódzkich rad narodowych w stosunku do księży, którzy mieli
być mianowani na stanowiska proboszczów. W dokumencie
tym podkreślono, że w licznych wypadkach organy
Protokół Komisji Wspólnej dn. 6 listopada 1958 r. AKEP, sygn. I
03050, s. 6.
49
Tamże, s. 7-8.
50
Tamże, s. 9-10.
51
Pismo. Bp Z. Choromański do Jerzego Sztachelskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem. Warszawa, 14-11-1958 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
48
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państwowe wnoszą zastrzeżenia co do mianowania duchownych na stanowiska proboszczów, które oparte są na nieistotnych lub niesprawdzonych zarzutach, a w przypadku odwołań
Urząd do Spraw Wyznań z reguły zatwierdzał negatywne decyzje. W dokumencie podkreślono, że takie procedowanie jest
sprzeczne z postanowieniami dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
Biskup Choromański zaznaczył, że odwołania od decyzji prezydium wojewódzkich rad narodowych należy kierować do
Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu
Polski, a nie do Urzędu do Spraw Wyznań, powołując się przy
tym na art. 5, ust. 3 dekretu, a także, że powyższa procedura
nie dotyczy zastrzeżeń co do erekcji parafii, ich zmian terytorialnych i żądania usunięcia duchownego z zajmowanego stanowiska, gdyż w tych przypadkach obowiązuje postępowanie
administracyjne i możliwość odwołania się do Urzędu do
Spraw Wyznań za pośrednictwem prezydiów wojewódzkich
rad narodowych52. W lutym następnego roku Sekretariat Episkopatu przypomniał zasady postępowania w sprawach dotyczących mianowania proboszczów, podkreślając, że zastrzeżenia organów państwa są wysuwane w stosunku do księży
„gorliwych, kościelnych i nieugiętych53. Tak więc, mimo wejścia w życie w 1957 r. nowych uregulowań prawnych dotyczących organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych, władze komunistyczne nadal wykorzystywały te przepisy do
stosowania represji wobec osób duchownych Kościoła katolickiego.
Pro memoria w sprawie odwołania co do zgłoszonych zastrzeżeń
przez Prez.W.R.N. przeciwko mianowaniu Księży proboszczów. Bp Z. Choromański, 13-12-1958 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
53
Pro memoria. Sekretariat Episkopatu Polski, 14-02-1959 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
52
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Zakończenie
W końcu 1952 r. władze państwowe postanowiły wprowadzić w życie akt prawny, który umożliwiałby ścisłe kontrolowanie działalności osób duchownych. Rada Państwa Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej wydała dekret z dnia 9 lutego
1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych,
a w maju tego samego roku premier opublikował przepisy wykonawcze. Ogólne sformułowania zawarte w dekrecie umożliwiały władzom interpretowanie wielu zachowań osób duchownych jako sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa. Episkopat był zaskoczony nowymi przepisami i niezwłocznie zainterweniował u władz państwowych, by zmieniono obowiązujące prawo.
Dopiero Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 1956 r., zadecydowała, aby wystąpić do Rządu o zniesienie dekretu z dnia
9 lutego 1953 r. Ustalono wówczas, że przy redagowaniu nowych norm prawnych zostaną wykorzystane postanowienia
Konkordatu podpisanego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Jednocześnie
poczyniono zastrzeżenie, że obowiązek zgłaszania do uzgodnienia nominacji proboszczów miał obejmować tylko pierwsze nominacje na to stanowisko, a powody odmowy mogły dotyczyć
tylko zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Treść tego aktu
prawnego uzgodniono w czasie obrad Komisji Wspólnej.
W dekrecie z 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych wymieniono stanowiska kościelne,
których dotyczyły przepisy, oraz przeformułowano zbyt ogólne zapisy dotyczące działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym oraz popierania lub osłaniania takiej
działalności. W nowym stanie prawnym organy państwa nie
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mogły żądać od kurii lub osób mających objąć stanowiska kościelne wyjaśnień i materiałów dotyczących badanych kwestii.
Zrezygnowano też z przedstawiania przez osoby duchowne
kwestionariuszy personalnych i życiorysów. Z trybu odwoławczego wyeliminowano Urząd do Spraw Wyznań, ale strona
państwowa w Instrukcji podała interpretację, zgodnie z którą
każdorazowe przeniesienie proboszcza lub administratora parafii wymagało ustosunkowania się prezydium wojewódzkiej
rady narodowej. Stanowisko to było sprzeczne z uzgodnieniami Komisji Wspólnej.
Po wejściu w życie nowych uregulowań w pierwszej połowie 1957 r. do Episkopatu docierały informacje o niezgodnym
z prawem postępowaniu organów państwowych w zakresie
organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych. W stosowanej procedurze posługiwano się niesprawdzonymi informacjami, w odniesieniu do kandydatów mających objąć stanowiska kościelne, próbowano także bezprawnie ingerować
w proces zwalniania ze stanowisk kościelnych. Zdarzały się
również przypadki wyrażania zastrzeżeń wobec księży zakonnych mających objąć stanowisko proboszczów. Motywowano
to jedynie faktem, że księża zakonni nie mogą z zasady obejmować tych stanowisk, co było sprzeczne z przepisami prawa.
W czasie obrad Komisji Wspólnej strona państwowa dopuszczała się szantażu, grożąc wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów, jeśli strona kościelna nie zechce pójść na daleko idące ustępstwa. W odpowiedzi sekretarz Episkopatu
żądał przedstawienia na piśmie przypadków łamania przez
duchownych przepisów prawa, na co nie otrzymywał odpowiedzi. Władze komunistyczne instrumentalnie wykorzystywały obowiązujące normy prawne dotyczące organizowania
i obsadzania stanowisk kościelnych do walki ideologicznej
z Kościołem katolickim w Polsce.
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SUMMARY
The article describes the operation of the Conference of the
Polish Episcopate taken in the fifties of the twentieth century
in connection with the Decree of the State Council PRL of
31 December 1956 on the organization and staffing of Church.
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Działania Konferencji
Episkopatu Polski podejmowane
w latach sześćdziesiątych w związku
z dekretem Rady Państwa PRL
z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych
The activities of the Conference of the Polish Episcopate
taken in the 60’s relationship with the decree of the State
Council of the Polish People’s Republic on 31 December
1956 by filling the clergy of Church
Wstęp
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydała
dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Na podstawie tego aktu prawnego władze
państwowe mogły kontrolować działalność duchownych Kościoła katolickiego w Polsce, dowolnie interpretować ich zachowania i uznawać je za sprzeczne z przepisami prawa. Biskupi konsekwentnie podkreślali, że organy państwa,
wykonując postanowienia dekretu, bardzo często postępowały
w sposób bezprawny. Episkopat proponował wprowadzenie
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zmian w przepisach, aby uniemożliwić tego rodzaju działania.
Dopiero w końcu 1956 r. władze komunistyczne podjęły rozmowy na forum Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL
i Episkopatu Polski i w ich wyniku Rada Państwa wydała dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych1.
Zmiana stanu prawnego nie wpłynęła jednak na poprawę
sytuacji. W pierwszych latach po wejściu w życie nowych
przepisów władze państwowe nadal używały postanowień dekretu do bezprawnego wpływania na organizowanie i obsadzanie stanowisk kościelnych. Posługiwano się także szantażem
wobec Episkopatu Polski, sugerując wprowadzenie bardziej
restrykcyjnych przepisów, w przypadkach, gdy strona kościelna nie zechce pójść na daleko idące ustępstwa w tej kwestii2.
Artykuł ma na celu przedstawienie działań podejmowanych
przez Konferencję Episkopatu Polski w latach sześćdziesiątych w związku z wykonywaniem postanowień dekretu Rady
Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
1. Stan prawny po wydaniu dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r.
Władze państwowe, po przeprowadzeniu konsultacji ze
stroną kościelną w ramach Komisji Wspólnej przedstawicieli
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
2
Protokół Komisji Wspólnej dn. 6 listopada 1958 r. Archiwum Konferencji Episkopatu Polski – adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015
Warszawa (skrót: AKEP), sygn. Archiwum 1945-1969 (skrót: I) 03050, s. 6.
Zob. Protokół Komisji Wspólnej dn. 4 marca 1958 r. AKEP, sygn. I 03050.
1
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Rządu PRL i Episkopatu Polski3, wydały dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych4. Według nowych przepisów tworzenie, przekształcanie
i znoszenie oraz ustalanie granic diecezji, parafii i ich siedzib
wymagało porozumienia z właściwymi organami państwowymi5. Gdy organ w określonym terminie nie zgłaszał zastrzeżeń,
uznawano, że wyraził zgodę6. Właściwą instytucją państwową
do zgłaszania zastrzeżeń wobec osób mianowanych na stanowiska arcybiskupów, biskupów diecezjalnych i koadiutorów
z prawem następstwa był Rząd PRL, a w przypadku proboszczów i administratorów parafii prezydia poszczególnych wojewódzkich rad narodowych. Czas zgłaszania zastrzeżeń w przypadku Rządu PRL ustalono na trzy miesiące, a prezydiów
wojewódzkich rad narodowych na trzydzieści dni, po upływie
tych okresów przyjmowano, że wniosek został zaakceptowany. W przypadku wystąpienia rozbieżności stanowisk wobec
zgłaszanych kandydatów na stanowiska kościelne, rozstrzygnięcie miało nastąpić w drodze porozumienia władzy kościelnej z Rządem PRL7. Motywem przedstawienia zastrzeżeń mogła być szkodliwa dla Państwa działalność duchownego, co
później mogło skutkować uruchomieniem trybu usunięcia takiej osoby z zajmowanego stanowiska, zgodnie z art. 7
dekretu8. W nowych uregulowaniach zmieniono upoważniony
organ państwowy z Prezydium Rządu na Rząd PRL, a także
Załączniki nr 5, 6, 7. Komisja Wspólna. Warszawa, 27-11-1956.
AKEP, sygn. I 10.
4
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
5
Art. 1, tamże.
6
Art. 2, tamże.
7
Art. 5, tamże.
8
Art. 7, tamże.
3
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usunięto zapisy dotyczące działalności sprzecznej z prawem
i porządkiem publicznym9, a zastąpiono je określeniem „szkodliwej dla Państwa działalności”10. Władze państwowe interpretowały zapisy dekretu w taki sposób, że każdorazowe przeniesienie proboszcza lub administratora parafii wymagało
decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2. Działania Konferencji Episkopatu Polski w związku
ze stosowaniem dekretu z końca grudnia 1956 r.
Działania podejmowane przez Konferencję Episkopatu Polski w latach sześćdziesiątych poprzedniego wieku w związku
z wykonywaniem dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych
dotyczyły dwóch zasadniczych kwestii – mianowania rządców
diecezji oraz proboszczów i administratorów parafii.
2.1. Mianowanie na stanowiska rządców diecezji

Zgodnie z art. 4 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, mianowanie arcybiskupów, biskupów diecezjalnych, koadiutorów z prawem następstwa wymagało upewnienia się, czy przeciw kandydatom
nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia władz państwowych11.
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 13 września
Art. 6, Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1953, Nr 10, poz. 32.
10
Art. 7, Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, w: Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
11
Art. 4, tamże.
9
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1963 r. podał do wiadomości Urzędu do Spraw Wyznań, że biskup Jan Jaroszewicz został powołany na administratora apostolskiego Diecezji Kieleckiej12. W odpowiedzi Tadeusz Żabiński, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań stwierdził, że „forma
obsadzania wakujących stanowisk biskupów-ordynariuszy
w drodze powołania na te stanowiska administratorów apostolskich jest ostatnio systematycznie przez Episkopat stosowana
w niewątpliwym celu omijania postanowień dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych”13. Żabiński podkreślił, że w ciągu kilkunastu miesięcy, wbrew postanowieniom dekretu, zostali mianowani administratorami apostolskimi: bp Jan Wisiński – Diecezji Płockiej,
bp Adam Sawicki – w Białymstoku, bp Jan Jaroszewicz – Diecezji Kieleckiej. Zdaniem dyrektora, Episkopat naruszył w ten
sposób postanowienia art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 wyżej wspomnianego dekretu, gdyż nie upewnił się, czy nie zachodzą zastrzeżenia organu państwowego wobec mianowanych osób14.
Jednocześnie oświadczył, że istnienie Kurii Arcybiskupiej
w Białymstoku nie było nigdy uzgodnione z władzami państwowymi – Urząd do Spraw Wyznań kwestionował jej funkcjonowanie jeszcze we wrześniu 1950 r., a stanowisko administratora apostolskiego w Białymstoku od wielu lat zajmował
ks. Michał Krzywicki, mimo zastrzeżeń władz15. Zdaniem
przedstawiciela Urzędu, niezgodne z postanowieniami dekretu
było również „przedłużające się sprawowanie funkcji rządcy
archidiecezji krakowskiej przez Wikariusza Kapitulnego”16.
W zakończeniu pisma Żabiński podkreślił: „w świetle
Pismo. T. Żabiński do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 25-091963 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
13
Tamże.
14
Tamże.
15
Tamże.
16
Tamże.
12
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podanych w niniejszym piśmie faktów, jestem zmuszony ponownie stwierdzić, że dotychczasowa praktyka Episkopatu
mianowania administratorów apostolskich na czas nieokreślony i utrzymywania przez dłuższy okres sprawowania funkcji
biskupów-ordynariuszy przez wikariuszów kapitulnych oznacza, iż Episkopat świadomie i celowo stosuje system omijania
wzgl. naruszania postanowień dekretu z dnia 31.XII.1956 r.
a tym samym łamie obowiązujące zasady praworządności.
Z wyżej podanych względów Urząd do Spraw Wyznań nie
przyjmuje do wiadomości wymienionych zmian osobowych
przeprowadzonych przez Episkopat w obsadzie diecezji”17.
Prymas Polski upoważnił biskupa Zygmunta Choromańskiego do przekazania odpowiedzi na powyższe przedłożenie
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 25 września
1963 r. Sekretarz Episkopatu oświadczył w piśmie z początku
października, że Episkopat w żadnym razie nie omija postanowień dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdyż w przepisach tych nie ma mowy o administratorach apostolskich.
Biskup podkreślił, że stanowiska administratorów apostolskich
nie mają charakteru stałego, a tych nominacji dokonuje Stolica
Apostolska, nie zaś Episkopat Polski18. Sekretarz Episkopatu
uznał za błędne powoływanie się na pismo Urzędu do Spraw
Wyznań z 21 września 1950 r. w sprawie Kurii Archidiecezjalnej w Białymstoku, gdyż w wyniku później podjętych rozmów
„znaleziono sposób wyjścia”19 z tej sytuacji, i zaznaczył, że
w aktach Urzędu do Spraw Wyznań powinny znajdować się
protokoły z tych negocjacji, które następnie krótko streścił20.
Tamże.
Pismo. Bp Z. Choromański do T. Żabińskiego. Warszawa, 03-101963 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
19
Tamże.
20
Tamże.
17
18
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Na zakończenie stwierdził, że jest „zmuszony kategorycznie
odrzucić zarzut, że Episkopat celowo narusza postanowienia
dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. Nie Episkopat łamie obowiązujące zasady praworządności”21.
Jak wynika z powyżej przytoczonych faktów, władze komunistyczne dążyły do wprowadzenia takiego stanu prawnego, który umożliwiałby całkowite kontrolowanie nominacji na
stanowiska rządców diecezji Kościoła katolickiego. Mimo iż
uregulowania dekretu nie dotyczyły nominacji na stanowiska
administratorów apostolskich, starano się interpretować przepisy tak, by wymusić na stronie kościelnej stosowanie procedur, które przewidywałyby uzyskanie zgody na mianowanie
administratorów apostolskich. Episkopat wówczas oświadczył, że mianowanie administratorów apostolskich należy do
wyłącznej kompetencji Stolicy Apostolskiej, a stanowisko to
nie jest wymienione w przepisach dekretu o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
2.2. Mianowanie proboszczów i administratorów parafii

Konferencja Episkopatu Polski w latach sześćdziesiątych
XX w. wielokrotnie interweniowała u władz państwowych
przy mianowaniu na stanowiska proboszczów i administratorów parafii w związku ze stosowaniem trybu niezgodnego
z prawem. Zastępca dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań
w maju 1960 r. skierował pismo do Kurii Biskupiej w Pelplinie, którego odpis przesłano do prezydiów wojewódzkich rad
narodowych i kurii diecezjalnych22, w którym podano interpretację dotyczącą obliczania czasu niezgłaszania zastrzeżeń
Tamże.
Pismo. J. Lech do Kurii Biskupiej Chełmskiej. Warszawa, 16-051960 (Nr II.1c/65/60) (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
21
22
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przez organ państwowy w ciągu 30 dni oraz niezamieszczania
w decyzjach uzasadnienia faktycznego i prawnego. Urząd do
Spraw Wyznań zajmował stanowisko, że termin zgłaszania zastrzeżeń trwa od wpłynięcia zawiadomienia do organu państwowego do wysłania zastrzeżeń. Podkreślono, że w przypadku negatywnych decyzji zawierających zastrzeżenia co do
osób przewidzianych na stanowiska kościelne, nie wymaga się
umieszczania uzasadnienia faktycznego i prawnego23.
W związku z taką interpretacją przepisów dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych biskup Zygmunt Choromański na początku października 1960 r. wystosował pismo do ministra Jerzego Sztachelskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem, w którym odniósł się do interpretacji władz co do
zapisów dekretu24. Sekretarz Episkopatu wyraził zdziwienie
i zaskoczenie, że „Urząd do Spraw Wyznań pozwala sobie na
dowolną interpretację Dekretu z 1956 r. z pominięciem obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego, jak
również zupełnie wypaczając sens i tenor samego Dekretu”25.
Konkludując, biskup Choromański stwierdził, iż „na taką interpretację nie można się zgodzić” i podkreślił, że „Urząd do
Spraw Wyznań nie ma podstaw prawnych do tak rozszerzającej interpretacji Dekretu z dn. 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych”26, dodając, że „interpretacja z dnia 16 maja r. b. jest błędna i sprzeczna
z obowiązującym prawem”27. W dalszej części pisma
Tamże.
Pismo. Bp Z. Choromański do J. Sztachelskiego. Warszawa, 01-101960 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
25
Tamże, s. 2.
26
Tamże.
27
Tamże.
23
24
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zaznaczył, że obowiązuje jeszcze Rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym z dnia 22 marca 1928 r., gdzie art. 75
ust. 2 stanowi, że decyzja w całości lub części odmowna powinna zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie. Zdaniem biskupa ust. 3 art. 75 tego Rozporządzenia nie mógł mieć zastosowania, gdyż uzasadnienie faktyczne można było opuścić
wtedy, gdy decyzję pozostawiano całkowicie swobodnej ocenie władzy, a w przypadku art. 4 dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. stwierdzał, że nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia28.
Biskup Choromański zwrócił też uwagę na zapis art. 5 ust. 3
dekretu i zadał pytanie, „czy możliwe jest porozumienie
zwierzchniego organu kościelnego z Rządem – jeżeli zwierzchni organ kościelny nie wie, na czym jest oparte zastrzeżenie?”29
Następnie podkreślił, że „jeśli władze administracyjne mogą
zataić motywy swej odmownej decyzji, to porozumienie jest
udaremnione i niemożliwe”30. Sekretarz Episkopatu określił
jako „rozbrajająco naiwne twierdzenie Urzędu do Spraw Wyznań (…), iż «Art. 4 normuje niezgłaszanie zastrzeżeń przez
organy państwowe, lecz wymaganie, jakie obowiązuje organy
kościelne przy mianowaniu na stanowiska kościelne»”31
Tamże, s. 3. Treść ust. 2 i 3, art. 75 Rozporządzenia brzmiała następująco: „2. Jeśli decyzja jest w całości lub części odmowna, powinna zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie. 3. Jeśli decyzja jest pozostawiona
do całkowicie swobodnej oceny władzy, wystarczy powołać się na podstawę prawną, w innych wypadkach swobodnej oceny wystarczy to jedynie
wówczas, kiedy ważny interes państwowy przemawia przeciwko bliższemu
uzasadnieniu.” Art. 75 ust. 2-3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym, w: Dz. U.
1928, Nr 36, poz. 341.
29
Pismo. Bp Z. Choromański do J. Sztachelskiego. Warszawa, 01-101960 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10, s. 3.
30
Tamże.
31
Tamże, s. 4.
28
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i przytoczył ustne odpowiedzi udzielane w wojewódzkich radach narodowych, że „przepisy są dla nas, ale nie dla was”32.
Zdaniem biskupa nie zachodził tu też przypadek opuszczania
uzasadnienia z uwagi na ważny interes państwowy, gdyż
„ewentualne zastrzeżenia dotyczą osób, które mają być mianowane, zastrzeżenia więc mogą dotyczyć tylko działalności lub
czynów tych osób, a podanie tych okoliczności, które skłaniają
władze do zgłoszenia zastrzeżeń jest konieczne dla oceny
słuszności zastrzeżeń i w niczym to interesowi państwa nie
szkodzi”33. W zakończeniu pisma sekretarz Episkopatu zwrócił się z prośbą, aby minister „poddał krytycznie prawnej
i obiektywnej ocenie pismo Urzędu do Spraw Wyznań z dn.
16.V.1960 r., które ma się stać obowiązującym okólnikiem”34
i wycofał to pismo, gdyż jest błędne i niezgodne z obowiązującym prawem, a więc „jest niepraworządne”35. Pismo biskupa
Choromańskiego zostało podpisane z adnotacją „w imieniu
Episkopatu”36.
Po upływie ponad dwóch miesięcy sekretarz Episkopatu
ponownie zwrócił się do ministra Jerzego Sztachelskiego
stwierdzając, że nie otrzymał odpowiedzi na swój list z dnia
1 października, a w międzyczasie Urząd do Spraw Wyznań
z uporem powołuje się na swoją interpretację zamieszczoną
w piśmie z dnia 16 maja. Biskup Choromański stanowczo
podtrzymał zastrzeżenia zawarte w swoim poprzednim piśmie
i ponownie uznał, że interpretacja przepisów, dokonana przez
Urząd do Spraw Wyznań, jest błędna i niezgodna z obowiązującym prawem. Biskup stwierdził, że tylko Rada Państwa,
32
33
34
35
36

Tamże.
Tamże, s. 4-5.
Tamże, s. 6.
Tamże.
Tamże.

310

Działania Konferencji Episkopatu Polski...

która wydała dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. jest władna do
interpretowania jego treści, a nie Urząd do Spraw Wyznań,
o czym jasno mówi art. 25 Konstytucji PRL w ust. 1, pkt 337.
Minister odpowiedział krótkim, lakonicznym pismem z dnia
21 grudnia, w którym potwierdził w całości interpretację Urzędu do Spraw Wyznań, zawartą w piśmie z połowy maja i dodał, że „organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych
w większości przypadków uzasadniają zgłaszane zastrzeżenia
przeciwko mianowaniu określonych osób na stanowiska kościelne”38.
Już na początku stycznia 1961 r. sekretarz Episkopatu ponownie wystosował pismo do Pełnomocnika Rządu do Spraw
Stosunków z Kościołem, w którym nie zgodził się z otrzymanymi wyjaśnieniami ministra Sztachelskiego i obstawał przy
tym, że motywacja organów państwa w decyzjach o zastrzeżeniach w stosunku do duchownych, mających być mianowanymi na stanowiska kościelne, jest niezbędna. Biskup Choromański wręcz stwierdził, że „życie jest silniejsze niż
biurokratyczny i bezduszny upór”39. Organy państwa, zdaniem
sekretarza Episkopatu, powinny uzasadniać wszystkie decyzje
zawierające zastrzeżenia, by uniknąć krzywdzących
postanowień. Jednocześnie podał przykład decyzji Prezydium
Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy, w której
pomylono dwóch księży o tym samym nazwisku, ale różnych
Pismo. Bp Z. Choromański do J. Sztachelskiego. Warszawa, 09-121960 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10. Zob. art. 25, ust. 1, pkt 3
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalonej przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., w: Dz. U. 1952, Nr 33, poz. 232.
38
Pismo. J. Sztachelski do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 21-121960 (Nr.II.1c/65/60). AKEP, sygn. I 10.
39
Pismo. Bp Z. Choromański do J. Sztachelskiego. Warszawa, 04-011961 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10, s. 1.
37
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imionach, zgłaszając zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego
duchownego. Sprawa wyjaśniła się po wniesieniu odwołania
do Urzędu do Spraw Wyznań, który podtrzymał decyzję, ale
na popełniony błąd zareagowała kuria archidiecezji warszawskiej40. W zakończeniu pisma biskup ponownie wyraził nadzieję, że minister wyda okólnik, w którym zobowiąże organy
państwa do uzasadniania wszystkich decyzji zawierających
zastrzeżenia do mianowania osób duchownych na stanowiska
kościelne41.
Interpretacja przepisów dotyczących motywowania decyzji
organów państwowych wydawanych w związku z zastrzeżeniami do osób duchownych przy planowanych nominacjach na
stanowiska kościelne, nie uległa zmianie także po wejściu
w życie Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r. (KPA), co nastąpiło z dniem 1 stycznia
1961 r.42 Sekretarz Episkopatu w drugiej połowie stycznia
1962 r. skierował obszerne pismo do Tadeusza Żabińskiego,
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, wskazując, że organy
państwa nadal nie podają uzasadnienia faktycznego przy zgłaszaniu zastrzeżeń przy mianowaniu księży na stanowiska proboszczów i administratorów parafii. Jak zaznaczył biskup,
„przez szereg miesięcy powoływano się «na szkodliwą dla
Państwa działalność» i pod to określenie podciągano wszystko
– przynajmniej zachowywano pozory motywowania. Obecnie
nie podaje się żadnych umotywowań ze względu na «porządek
publiczny»”43. Sekretarz Episkopatu podkreślił, że taka
Tamże, s. 1-2.
Tamże, s. 2.
42
Kodeks postępowania administracyjnego, w: Dz. U. 1960, Nr 30,
poz. 168.
43
Pismo. Bp Z. Choromański do T. Żabińskiego. Warszawa, 24-011962 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10, s. 1.
40
41
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praktyka jest sprzeczna z KPA, co potwierdzają prawnicy
w licznych wypowiedziach, które autor pisma dalej zacytował44. Biskup Choromański stwierdził, że, aby zaniechać
umieszczania w decyzjach uzasadnienia faktycznego lub ograniczyć je, musiałby istnieć stosowny zapis ustawowy, który by
na to zezwalał45: „nie zawiera go w szczególności Dekret
z dnia 31.XII.56 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych, do którego muszą mieć zastosowanie przepisy
KPA, nakazujące w art. 99 § 2 faktyczne i prawne uzasadnienie”46. Dodał, że taki przepis musiałby być podyktowany interesem bezpieczeństwa Państwa lub zachowaniem porządku
publicznego47. Autor pisma jeszcze raz podkreślił, że praktyka
niepodawania uzasadnienia faktycznego w opisywanych decyzjach odmownych jest wadliwa i narusza przepisy KPA, i wystosował prośbę o polecenie dyrektora względem podległych
organów państwa, by w tego rodzaju postępowaniach ściśle
stosowały się do przepisów KPA48, a „w szczególności w każdej odmownej decyzji podawały wyczerpujące przyczyny faktyczne”49. Odpowiedź na zastrzeżenia sekretarza Episkopatu
nadeszła dopiero po dwóch miesiącach. Dyrektor Urzędu do
Spraw Wyznań stwierdził, że biskup powrócił do spraw, które
zostały już wyjaśnione w pismach: Urzędu do Spraw Wyznań
z dnia 16 maja 1960 r. (Nr II.1c/65/60) i Pełnomocnika Rządu
do Spraw Stosunków z Kościołem, z dnia 21 grudnia 1960 r.50
Tamże, s. 1-3.
Tamże, s. 3.
46
Tamże.
47
Tamże.
48
Tamże.
49
Tamże.
50
Pismo. T. Żabiński do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 30-031962. AKEP, sygn. I 10, s. 1.
44
45
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Następnie podkreślił, że „można było pomijać uzasadnienie
w decyzjach wydawanych przed wejściem w życie KPA, to
obecnie można pomijać uzasadnienie z uwagi na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”51, chociaż dodał, że praktyka ta powinna być wyjątkiem od ogólnej zasady
uzasadniania decyzji. Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań poinformował sekretarza Episkopatu, że w tej sprawie wydał
okólnik dla prezydiów wojewódzkich rad narodowych, który
załącza do pisma i przesyła do kurii diecezjalnych52.
Okólnik ten datowany był 14 marca 1962 r. i dotyczył postępowania administracyjnego przy mianowaniu na stanowiska
proboszczów i administratorów parafii oraz zawierał wytyczne
dla wydziałów do spraw wyznań prezydiów wojewódzkich rad
narodowych53. Dokument ten, jak stwierdzono, został wydany
„w związku z wynikłymi wątpliwościami co do trybu postępowania administracyjnego dotyczącego mianowania na stanowiska proboszczów i administratorów parafii”54. W Okólniku
określono, że organy państwa miały 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze mianowania proboszczów lub administratorów parafii na wydanie decyzji zawierającej zastrzeżenia
lub stwierdzającej ich brak. Przypomniano też, że organ państwowy w przypadku braku zastrzeżeń mógł wyrazić swoją
zgodę na mianowanie poprzez niezgłaszanie zastrzeżeń w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia55. W punkcie 4 Okólnika stwierdzono, że „art. 5 dekretu nie wymaga, by zgłaszane
Tamże, s. 3.
Tamże.
53
Okólnik w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego
mianowania na stanowiska proboszczów i administratorów parafii. Urząd do
Spraw Wyznań. Warszawa, 14-03-1962 (Nr 1.19/85/61). AKEP, sygn. I 10.
54
Tamże.
55
Pkt 1, 2, tamże.
51
52
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zastrzeżenia zawierały motywację, a więc uzasadnienie faktyczne i prawne”56. Zaznaczono, że, po wejściu w życie KPA,
„decyzje zgłaszające zastrzeżenia przeciw mianowaniu określonej osoby, powinny, zgodnie z art. 99 § 2 KPA, w zasadzie
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne”57. W dokumencie
powołano się też na art. 99 § 458, w związku z art. 5, ust. 1 dekretu z dnia z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych i stwierdzono, że „wydział do
spraw wyznań może jednak pominąć uzasadnienie faktyczne ze
względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”59. Zgodnie z Okólnikiem, od decyzji wojewódzkich
rad narodowych kuriom diecezjalnym służyło odwołanie do
Urzędu do Spraw Wyznań za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Organ
przyjmujący odwołanie mógł wydać nową decyzję lub przesłać
dokumentację sprawy do Urzędu do Spraw Wyznań60. W trybie
odwoławczym decyzje Urzędu do Spraw Wyznań były ostateczne i powinny zwierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 99 § 461. W Okólniku stwierPkt 3, tamże.
Tamże.
58
Przepis ten brzmiał następująco: „§ 4 Organ może ograniczyć treść
decyzji do danych wymienionych w § 1 w przypadkach, w których
z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość
zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes
bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”: art. 99, § 4, Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w:
Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168.
59
Pkt 3, Okólnik w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego mianowania na stanowiska proboszczów i administratorów parafii.
Urząd do Spraw Wyznań. Warszawa, 14-03-1962 (Nr 1.19/85/61). AKEP,
sygn. I 10.
60
Pkt 4, tamże.
61
Pkt 5-7, tamże.
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dzono, że „postępowanie porozumiewawcze, o którym w art. 5
ust 3 dekretu, prowadzone jest poza postępowaniem administracyjnym”62. W przypadku, gdy postępowanie porozumiewawcze doprowadziłoby do wycofania zastrzeżeń, wówczas
Urząd do Spraw Wyznań uchylałby ostateczną decyzję63.
W dniu 11 kwietnia 1962 r. biskup Choromański odniósł się
do listu dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 30 marca,
stwierdzając, że przesłany tekst „nie zawiera żadnych argumentów, które by uzasadniały trafność tezy, że uzasadnień podawać nie potrzeba”64 przy zgłaszaniu zastrzeżeń przeciwko
mianowaniu księży na stanowiska proboszczów i administratorów parafii65. Tym samym podtrzymał swoje wcześniejsze
stanowisko w tej kwestii i wyraził ubolewanie z powodu wydania Okólnika Urzędu do Spraw Wyznań z 14 kwietnia
1962 r. (Nr 1.19/85/61). W dalszej części korespondencji sekretarz Episkopatu poddał krytycznej ocenie treść wyżej
wspomnianego dokumentu i podkreślił, że mylne przedstawienie zagadnienia przyczyni się do pogłębienia chaosu i niewiedzy w działaniach prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
Biskup poprosił w imię praworządności o rewizję stanowiska
i zmianę Okólnika66. Po kilku dniach nadeszła z Urzędu do
Spraw Wyznań polemiczna odpowiedź. Dyrektor nie zmienił
swojego stanowiska67 i kategorycznie stwierdził, „że problem
interpretacji KPA w zakresie obsadzania stanowisk
Pkt 8, tamże.
Tamże.
64
Pismo. Bp Z. Choromański do T. Żabińskiego. Warszawa, 11-041962 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10, s. 1.
65
Tamże.
66
Tamże, s. 2-4.
67
Pismo. T. Żabiński do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 14-041962. AKEP, sygn. I 10, s. 1-3.
62
63

316

Działania Konferencji Episkopatu Polski...

kościelnych został wyczerpany w dotychczasowej korespondencji”68, oraz prosił sekretarza Episkopatu, aby powiadomił
instytucje kościelne o rozstrzygnięciu i zakończeniu tej sprawy69. Jednak biskup Choromański nie uznał sprawy za zamkniętą i rozwiązaną – w piśmie z dnia 17 kwietnia 1962 r.
skierowanym do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań stwierdził, że nie zgadza się z twierdzeniami zawartymi w korespondencji z 14 kwietnia i nie cofa swojego poprzednio zakomunikowanego stanowiska. Podkreślił, że w Okólniku nie powołano
się na art. 5 ust 4 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., ani nie zaznaczono, że § 4 art. 99 KPA mówi o zaniechaniu uzasadnienia
„w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów
ustawowych wynika możliwość zaniechania”70.
W styczniu 1963 r. biskup Choromański ponownie zwrócił
się do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań i nawiązał do poprzednio prowadzonej korespondencji. Zaznaczył, że problem
interpretacji KPA w zakresie obsadzania stanowisk kościelnych nie został rozwiązany i zamknięty oraz dodał, że nie
spełnił prośby dyrektora o powiadomieniu zainteresowanych
instytucji kościelnych. Biskup powołał się na wielokrotne
stwierdzenie przedstawiciela Urzędu do Spraw Wyznań, że
uzasadnianie decyzji jest zasadą, a pominięcie jej tylko wyjątkiem71, zaznaczając, że, wbrew temu zapewnianiu, „zasadą
stało się pomijanie motywowania, a wyjątkiem
motywowanie”72. W związku z zaistniałą sytuacją ponownie
Tamże, s. 4.
Tamże.
70
Pismo. Bp Z. Choromański do T. Żabińskiego. Warszawa, 17-041962 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
71
Pismo. Bp Z. Choromański do T. Żabińskiego. Warszawa, 23-011963 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
72
Tamże.
68
69
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usilnie prosił o uzupełnienie Okólnika z marca 1962 r. i dodanie dyrektywy, która zawierałaby stwierdzenie, że uzasadnienie decyzji jest zasadą, a pominięcie jej tylko wyjątkiem73. Sekretarz Episkopatu zwrócił się do kurii diecezjalnych
o sporządzenie wykazu odpowiedzi prezydiów wojewódzkich
rad narodowych, dotyczących obsadzania stanowisk kościelnych, w których zaznaczono, że nie uzasadnia się decyzji ze
względu na porządek publiczny74. Kurie niezwłocznie przekazały do Sekretariatu Episkopatu potrzebne zestawienia, z których wynikało, że decyzje niezawierające uzasadnienia ze
względu na porządek publiczny stanowią znaczną ich część75.
W postępowaniu organów państwa w zakresie obsadzania
stanowisk proboszczów i administratorów parafii pojawił się
nowy, ważny element. Sekretarz Episkopatu w styczniu 1964 r.
zwrócił się do Urzędu do Spraw Wyznań, protestując przeciw
działaniom wojewódzkich rad narodowych, polegającym na
wzywaniu kandydatów na stanowiska proboszczów
Tamże.
Pismo. Bp Z. Choromański do Kurii Diecezjalnych. Warszawa, 2201-1963 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
75
Pisma. Kurii: Przemyskiej. Przemyśl, 25-01-1963, Krakowskiej. Kraków, 24-01-1963, Sandomierskiej. Sandomierz, 24-01-1963, Tarnowskiej.
Tarnów, 24-01-1963, Łódzkiej. Łódź, 26-01-1963, Chełmińskiej. Pelplin, 2401-1963, Płockiej. Płock, 25-01-1963, Katowickiej. Katowice, 29-01-1963,
Białostockiej. Białystok, 29-01-1963, Częstochowskiej. Częstochowa, 2801-1963, Wrocławskiej. Wrocław, 29-01-1963, Warmińskiej. Olsztyn, 29-011963, Włocławskiej. Włocławek, 28-01-1963, Poznańskiej. Poznań, 28-011963, Gorzowskiej. Gorzów Wielkopolski, 28-01-1963, Warszawskiej.
Warszawa, 29-01-1963, Opolskiej. Opole, 31-01-1963, Gnieźnieńskiej. Gniezno, 24-01-1963, Łomżyńskiej. Łomża, 26-01-1963, Lubelskiej. Lublin, 2801-1963, Gdańskiej. Gdańsk, 25-01-1963, Siedleckiej. Siedlce, 26-01-1963,
Kieleckiej. Kielce, 29-01-1963, Drohiczyńskiej. Drohiczyn, 28-01-1963.
AKEP, sygn. I 10.
73
74
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i administratorów parafii celem przeprowadzenia rozmowy,
w trakcie której zadawano pytania mające na celu ustalenie zamiarów kandydata dotyczących przedkładania władzom sprawozdania z nauki religii i prowadzenia księgi inwentarzowej.
Gdy odpowiedź zainteresowanego była negatywna, a takie stanowisko zajmowała w tych kwestiach Konferencja Episkopatu
Polski, organy państwowe wysuwały w stosunku do niego zastrzeżenia ze względu na szkodliwą dla Państwa działalność.
Biskup Choromański uznał te praktyki za niepraworządne,
niesprawiedliwe i krzywdzące76. W sprawie sporządzania księgi inwentarzowej przez administrację kościelną sekretarz Episkopatu podkreślił, że wystosował w 1962 i 1963 roku kilka
pism do Rady Ministrów i Ministra Finansów i na większość
tej korespondencji nie otrzymał odpowiedzi77. Zaznaczył, że
„skoro Ministerstwo Finansów – nie wydało wzoru księgi inwentarzowej – nie wydało objaśnień do tej księgi inwentarzowej, praktycznie uniemożliwia parafiom i klasztorom założenie księgi inwentarzowej”78. W zakończeniu pisma sekretarz
Episkopatu podsumował: „dalsze kontynuowanie akcji bezpodstawnego zgłaszania zastrzeżeń chyba upoważni władze
kościelne do wniosku, że władze państwowe odmawiają
w ogóle udziału w sprawie mianowania na probostwa i do wyciągnięcia z tego wniosków właściwych – akcja Wydziałów do
Spraw Wyznań ma charakter represji, powszechnie potępionych”79.
Jak wynika z „Pro memoria z Plenarnej Konferencji Episkopatu”, sporządzonego na początku września 1966 r.,
Pismo. Bp Z. Choromański do Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa,
14-01-1964 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
77
Tamże, s. 2.
78
Tamże, s. 3.
79
Tamże, s. 4.
76
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działania władz państwowych nie uległy zmianie w wyniku
interwencji biskupa Choromańskiego. W dokumencie stwierdzono, że władze państwowe „już z reguły nie wyrażają zgody
na mianowanie księdza dla dwóch następujących powodów:
a) nie zaprowadził księgi inwentarzowej, b) nie złożył sprawozdania z punktów katechetycznych”80. W dokumencie tym
podkreślono, że żaden kapłan nie ma prawa zaprowadzać księgi inwentarzowej i udzielać sprawozdań z nauczania religii.
Dokument ten skierowano do wszystkich kurii diecezjalnych81.
Jak się wydaje, władze państwowe nadal stosowały tego rodzaju działania represyjne, gdyż w czerwcu 1967 r., na
103. konferencji plenarnej w Warszawie, biskupi uchwałą zabronili administratorom kościelnym okazywania władzom
świeckim spisów sprzętów kościelnych, które należało przekazywać tylko do kurii diecezjalnych82. Jednocześnie Episkopat
Polski przypomniał wszystkim księżom, aby nie składali sprawozdań z katechizacji, nie przyjmowali ofiarowanej zapłaty za
nauczanie oraz nie godzili się na wizytację nauki religii przez
władze świeckie83.
W lutym 1968 r. biskup Choromański w imieniu Konferencji Episkopatu Polski skierował pismo do Józefa
Pro memoria z Plenarnej Konferencji Episkopatu. Warszawa, 01-091966 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. I 10.
81
Tamże.
82
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, poz. III 18/19, III 18/20. Uchwały Konferencji Plenarnych
Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu
Polski. AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 3.
83
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Teksty uchwał Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów. AKEP,
sygn. I 0130/III, poz. III 18/21.
80
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Cyrankiewicza, Prezesa Rady Ministrów w związku z działaniami Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie interpretacji stosowania dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Sekretarz Episkopatu
podkreślił, że zarzuty nieskładania sprawozdań z katechizacji
i braku księgi inwentarzowej nie dotyczą osobiście kandydatów na stanowiska kościelne, a odzwierciedlają stanowisko
Konferencji Episkopatu Polski. Zaznaczył, że podawanie przez
terenowe i centralne organy państwowe takich uzasadnień jest
sprzeczne z obowiązującym prawem. Biskup Choromański
zwrócił się z prośbą o pouczenie Urzędu do Spraw Wyznań, by
traktować przedstawione praktyki jako niedopuszczalne i ponownie rozpatrzyć tego rodzaju wnioski84. W odpowiedzi dyrektor Biura Skarg i Wniosków Urzędu Rady Ministrów poinformował, że „Wiceprezes Rady Ministrów, Obywatel Zenon
Nowak, po rozpatrzeniu zgodnie z art. 159 pkt 4 kpa skargi
z dnia 13 lutego 1968 r. Nr 40/68, uznał skargę za nieuzasadnioną”85. W piśmie wyrażono pogląd, że nierespektowanie
przepisów prawa, dotyczących prowadzenia punktów katechetycznych i ksiąg inwentarzowych, „stanowi w pełni uzasadnioną podstawę do zgłaszania przez uprawnione do tego organy
zastrzeżeń przeciwko mianowaniu tych osób na stanowiska
proboszczów lub administratorów parafii”86.
Z przedstawionych powyżej działań administracji państwowej, które dotyczyły wykonywania przepisów dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. w sprawie mianowania na stanowiska
proboszczów i administratorów parafii, jednoznacznie wynika,
Pismo. Bp Z. Choromański do J. Cyrankiewicza. Warszawa, 13-021968 Nr 40/68 (uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. I 10.
85
Pismo. J. Pietrusiński do bpa Z. Choromańskiego. Warszawa, 14-041962 (Nr. S.I-43/M/68). AKEP, sygn. I 10.
86
Tamże.
84
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że władze komunistyczne dowolnie interpretowały przepisy
prawa i posługiwały się nimi instrumentalnie, aby ściśle kontrolować działalność duchownych katolickich w Polsce. Temu
celowi służyło pomijanie uzasadnienia w odmownych decyzjach dotyczących wydawanych na podstawie dekretu oraz
uzależniania wydania pozytywnych decyzji od deklaracji zainteresowanych osób, składania sprawozdań z nauki religii i prowadzenia ksiąg inwentarzowych.
Zakończenie
Na początku 1957 r. przestał obowiązywać dekret z dnia
9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych i wszedł w życie dekret Rada Państwa z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
Treść nowego aktu prawnego została uzgodniona ze stroną kościelną w czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski w końcu 1956 r. W obowiązujących uregulowaniach wymieniono stanowiska kościelne,
których dotyczyły przepisy, oraz zastąpiono ogólne sformułowania, dotyczące działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym. Nowy dekret był mniej restrykcyjny w stosunku do osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce.
Mimo to władze komunistyczne wykorzystywały zawarte tam
normy do instrumentalnego kontrolowania działalności duchownych. Temu celowi służyły interpretacje przepisów zawartych w dekrecie dokonywane przez Urząd do Straw Wyznań. W szczególny sposób dotyczyło to kandydatów mających
objąć stanowiska proboszczów i administratorów parafii. Strona kościelna niezmiennie podkreślała, że Rada Państwa, która
wydała dekret z dnia 31 grudnia 1956 r., jako jedyna była
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władna do interpretowania jego treści, co jasno stwierdzała
Konstytucja PRL.
Konferencja Episkopatu Polski w latach sześćdziesiątych
konsekwentnie przeciwstawiała się niezgodnym z obowiązującym prawem praktykom władz komunistycznych, dotyczących instrumentalnego wykorzystywania zapisów prawa w zakresie organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych.
Działalność organów państwowych skupiała się na dążeniu do
uniemożliwienia mianowania na stanowiska proboszczów
i administratorów parafii osób, które władze uważały za nieprzychylne ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W wielu przypadkach władze administracyjne nie zamieszczały faktycznych i prawnych uzasadnień swych negatywnych
decyzji. Takie postępowanie często uniemożliwiało wykorzystanie trybu odwoławczego i skorzystanie z możliwości rozstrzygnięcia rozbieżności na drodze porozumienia władzy kościelnej z Rządem PRL, co przewidywał art. 5 ust 3 dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r.
W 1963 r. władze komunistyczne podjęły próby blokowania nominacji proboszczów i administratorów parafii poprzez
wzywanie kandydatów na stanowiska kościelne i odpytywanie
ich w celu ustalenia, czy osoby te zobowiążą się do przedkładania administracji państwowej sprawozdań z nauki religii
i prowadzenia księgi inwentarzowej. Od złożonych deklaracji
zainteresowanych osób władze uzależniały zgodę na objęcie
stanowisk kościelnych.
Intencje władz komunistycznych, zmierzające do pełnego
kontrolowania wszelkich nominacji na stanowiska kościelne,
jasno widać w piśmie skierowanym do sekretarza Episkopatu
przez dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z września 1963 r.,
w którym stwierdził on, że obsadzanie wakujących stanowisk
biskupów-ordynariuszy poprzez powołanie na te stanowiska
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administratorów apostolskich jest stosowanym przez Episkopat omijaniem postanowień dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Biskup
Choromański, odpowiadając, podkreślił, że nominacji tych dokonuje Stolica Apostolska, a nie Episkopat Polski, a w uregulowaniach dekretu nie ma mowy o nominacjach administratorów apostolskich.
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane
w latach sześćdziesiątych w związku z dekretem
Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych
W końcu 1956 r. Rada Państwa wydała dekret z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych. Treść tego aktu prawnego została uzgodniona ze
stroną kościelną w czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski. Nowy dekret był mniej
restrykcyjny w stosunku do osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce, w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów. Mimo to władze komunistyczne wykorzystywały zawarte tam normy do instrumentalnego kontrolowania
działalności duchownych i dążyły do pełnego kontrolowania
wszelkich nominacji na stanowiska kościelne. Konferencja
Episkopatu Polski w latach sześćdziesiątych konsekwentnie
przeciwstawiała się niezgodnym z obowiązującym prawem
praktykom władz komunistycznych, dotyczących instrumentalnego wykorzystywania zapisów prawa w zakresie organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych.
Działalność organów państwowych skupiała się na dążeniu
do uniemożliwienia mianowania na stanowiska proboszczów
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i administratorów parafii osób, które władze uważały za nieprzychylne ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W wielu przypadkach władze administracyjne nie zamieszczały faktycznych i prawnych uzasadnień swych negatywnych
decyzji. W 1963 r. władze komunistyczne podjęły próby blokowania nominacji proboszczów i administratorów parafii poprzez wzywanie kandydatów na stanowiska kościelne i odpytywanie ich w celu ustalenia, czy osoby te zobowiążą się do
przedkładania administracji państwowej sprawozdań z nauki
religii i prowadzenia księgi inwentarzowej. Od złożonych deklaracji zainteresowanych osób władze uzależniały zgodę na
objęcie stanowisk kościelnych. We wrześniu 1963 r., dyrektor
Urzędu do Spraw Wyznań zarzucił Episkopatowi, że obsadza
wakujące stanowiska biskupów-ordynariuszy poprzez powołanie na nie administratorów apostolskich, co jego zdaniem było
omijaniem postanowień dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Biskup
Choromański, sekretarz Episkopatu odpowiadając na zarzuty
podkreślił, że nominacji tych dokonuje Stolica Apostolska,
a nie Episkopat Polski, a w uregulowaniach dekretu nie ma
mowy o powoływaniu administratorów apostolskich.
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 31 December 1956 on appointing to clerical positions in the Church.
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The Christian symbolism of water and
the spiritual formation of lifeguards
Man holds a central place in our daily reality and proper
understanding of man helps us find out the motives of their actions. Man is a spiritual and physical being, as far as their ontic
status is concerned, and a being who has senses and intellect,
in terms of cognition. Therefore, they need symbols to help
explain and introduce the spiritual reality and facilitate its understanding, which is important as the world around us is
a vast area of converging symbols with the hidden, objective
essence1.
According to the dictionary, a symbol is a notion, idea, sign
or object which is associated with a different notion and its
function is to replace the other phenomenon; it is often ambiguous.2 Initially, a broken piece of a dice or a different object
that fitted the rim of the other object was called a symbol.
Friends and acquaintances gave each other the pieces of various items as gifts to facilitate them mutual recognition.
See D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej [The World of
Christian Symbolism], transl. and ed. by. W. Zakrzewska, P.Pachciarek,
R. Turzyński, Warsaw 1990, p. 8.
2
Słownik współczesnego języka polskiego [Dictionary of contemporary Polish language]. ed. by B. Dunaj, Warsaw 1996, p.1079.
1
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In the figurative sense, symbols mean the objects that, for
some reasons, make people think about something spiritual, as
they have something in common with it.3 Throughout the centuries, symbols had been most often used as means of expression by the Church Fathers, as they could easily be understood
by people, especially those who could not read. In this way,
symbols had become a certain language of images and events.
As the time went by, various types of dicta had been associated
with symbols, which was the reason why, apart from carrying
deeply religious meanings, they also became an opportunity
for merrymaking.
The symbolism of water
Water has been essential for both peoples’ and animals’
lives. Its symbolism can have different meanings. One of the
oldest records of human thought, i.e. the Bible, has many examples of water symbolism of the typological nature, and according to the views of the ancient and Egypt and Mesopotamia inhabitants, water was a primal cosmic element and the
basis for all life.4 The confirmation of this view could be found
in the Old Testament, when the vast waters (the first ocean)
were divided into the waters above the dome and under the
See D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej [The World of
Christian Symbolism], op. cit., p. 8.
4
See J. Gajda-Krynicka, Kosmogonie akwatyczne [Aquatic cosmogonies], [in:] Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia [Rivers. Culture – Civilization – History] ed. J. Kołtuniak, vol. 5, Katowice 1996, p. 25; J. Sochoń,
Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcie rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne [Dispute on the world
comprehension. Monistic view of reality in the European philosophy. The
historical and hermeneutic study], Warsaw 1998, p. 123.
3
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dome (Chapter 1,2.6-9), and the Holy Spirit infused water with
the life-giving power, which created the world and all of its
living creatures. In the Old Testament, wells and springs filled
with water are commonly viewed as symbols of the spiritual
and physical uplifting, as well as purification. Hence, water is
the primal matter, the mother matter, from which God Father,
via the power of his Word and the Holy Spirit, created the
whole world.5
God Himself is “the source of the living water” (Jr 17, 13),
“the well of salvation” for every Christian. The blessed, holy
water is a necessary element of many different blessings and
consecrations. In the Christian liturgy, water is mainly used in
baptism, where its significance is most profound. The act of
washing with water, accompanied by words, which constitutes
baptism, purifies people from the Original Sin and their personal sins, it also makes them the participants in God’s nature
and the adopted God’s children. Thus the baptised child’s adventure with Christianity begins (Rz 8,15; GA 4,5)6.
In the child baptism rituals, it is emphasized that water for
baptising is to be natural and clean so that the sign could be
authentic and also for reasons of hygiene. Baptismal font or
vessel, in which the water for baptism is prepared, should be
clean, beautiful and entirely worthy means of Christian rebirth
of water and the Holy Spirit.7 Baptism evokes the symbols of
See M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych [Glossary of biblical images and symbols], transl. K. Romaniuk, Poznań 1989, p. 270 -271
6
See Encyklopedia chrześcijańska, Historia i współczesność, 2000 lat
nadziei [Christian encyclopaedia, history and modern days, 2000 years of
hope], red. H. Witczyk, Kielce 2000, s.770.
7
Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
[The baptism rituals adapted to the tradition of Polish diocese], Katowice
1994, p. 15-16.
5
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salvation and washing at the same time; those “reborn from
water” (J 3,5) are compared to the people whom God rescued
during the Deluge (1 P 3,20; see. 1 Cor 10,1-5). A reference to
baptism and a symbol of spiritual purification, the act of dipping hands into the holy water and crossing oneself, for example before entering the church, is the custom that has been preserved and which emphasizes the right to fully participate in
the Church prayer and the Holy Mass.
The lack of water, especially on the desert, where its sources were scarce, increased its importance and value, while sharing water supply with a guest or even an unknown stranger
was considered as a kind gesture and the expected sign of hospitality, since water for the thirsty means coming back to life.
(Hi 22,7; Mt 10,42). It should also be remembered that water
should not be refused even to an enemy (Proverbs 25, 21) because a cup of cold water given to one of the least of these
brothers and sisters shall not remain unrewarded (Mt 10, 42).
The feeling of thirst consists in the need to provide the body
with the life-sustaining liquid, and in the metaphorical meaning, this is this feeling related to the lack of the life-giving water, namely God, while the feeling of thirst itself has been assigned the meaning of striving for (demanding) the social
justice.8
The healing properties were attributed to some kind of water (J 5,1-7), whereas other types of water were considered to
have the destructive properties and cause diseases (2 Krl 2,1921). According to the Babylonian religion, the creative power,
combined with fertility and life resided in the fresh water,
while the chaos, destruction and evil were attributable to the
See M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych [Glossary of
biblical images and symbols], op. cit., p. 185.
8
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restless and raging sea. The power of the sea itself is also reflected in many of the apocalyptic scriptures. The “sweet or
bitter” water is mentioned in the context of man’s speech. The
blessing is treated as sweet water, while the curse or blasphemy is the bitter water from the spring (Jk 3, l0n)
Different symbols are attached to the water drops mixed
with wine in the chalice. This is supposed to be associated with
the connection of the believers (water) with Christ (wine).
Other interpretation suggests that this should be related to the
wounds in Jesus’ side, from which water and blood flew together (J 13, 34)9.
A ritual of sprinkling a person with the holy water, which is
perceived as the symbolic act of conveying strength, power
and life, has a significant meaning in the Christian symbolism.
Reference to water also appears in many biblical metaphors
and similes concerning, for example, the instability (Chapter
49,4), loss of strength (Hi 3,24; Ps 22,15) or fear (Joshua 7,5).
To sum up, it should be pointed out that the symbolism of
water is deeply ingrained in the Holy Scriptures and it emphasizes God’s might and power and believers’ trust. It may be
also due to its connection with nature, life and health that certain universal and timeless values are attributable to water,
which results in the multiplicity of water symbol interpretations.
Over the centuries, artists, painters and writers, as well as
clergymen, including Church Fathers, often eagerly made use
of such motives as: the sea, anchors, storms, tempests, helms,
sails, fish and fishermen. They had explained the texts of the
Holy Bible so that they could be understood by all and evoke
emotions. They had discovered, at the same time, the value of
9

Ibidem, p. 271.
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nature and truly enjoyed it, while spending properly their free
time, the clergymen leisure included.
The symbolism of water and the idea of water sports
Sport is an extremely popular element in the human life. Its
definition indicates that sport is always a human activity, which
is performed individually or in a team, therefore, it seems necessary to understand the nature of sport, its functions and
goals. The Catholic theology distinguishes between: an action
of a human being (actiohominis) and a human action (actiohumana). Hence, it should be considered whether all of the forms
and elements of contemporary sport are authentic human actions, i.e. those correlating with humanity, its purposefulness,
ethical and social responsibility, as well as dignity. The Christian philosophy is closely linked to the ontological, social and
axiological personalism. The contemporary continuation of the
Christian personalism is Pope John Paul II’s anthropology,
which positively evaluates the role of corporality throughout
the entire human life and is open to the physical culture values,
and therefore proves to be a valuable inspiration for the people
related to sports.10.
Z. Dziubiński called John Paul II the sower of truth, goodness and love, a person who brings out greatness in everyone,
and on this foundation he strived to build the future. He considered the pope as the person who loves sportsmen and they
See Z. Dziubiński, Czy antropologia Jana Pawła II jest otwarta na
wartości kultury fizycznej? [Is the anthropology by John Paul II open to the
values of physical culture?] “Kultura Fizyczna [Physical Culture]” 1989,
no. 3-4, p. 8-11.
10
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loved him, despite telling them difficult truth and expecting
much from them. The pope demanded fairness, goodness and
brotherly love to be the foundations of sport and he restored
the importance of sport and affirmed its values by emphasizing
that it serves man and their development, shaping their moral
and spiritual life. He viewed sport and physical exercises as
having the anthropo-creative values, as they enhanced the development of an individual and society.11.
It should be pointed out that sport is the basic form of physical culture, which in turn constitutes an essential part of culture in the broad sense. Culture is a human vocation and human duty is to shape different forms of culture. The issue of
cultural activity is considered in terms of the uniqueness of an
individual. This is the property of the human being and their
spirit. Undoubtedly, the conditions and context of human activity has an impact on the shape of culture.12.
There are different cultural forms, including physical, agrarian, technical and industrial, scientific, artistic, moral or religious culture, all of which are complementary and it would be
a mistake to separate or juxtapose them. Man is an ontic whole
and this is why different sectors of culture created by them
should be always focused on their development. The true culture consists in humanizing people, i.e. their multidirectional
development: physical, intellectual, artistic and moral. The
Christian philosophy of culture, which originates from
See Z. Dziubiński, Jan Paweł II- siewca prawdy, dobra i miłości
[John Paul II-the sower of truth, goodness and love], [in:] Sport jako kulturowa rzeczywistość [Sport as a Cultural Reality]. Z.Dziubiński, Warsaw
2005, p. 32.
12
See J. Niewęgłowski, Kultura, religia, sport: współzależności [Culture, religion, sport: interdependencies], [in:] Sport jako kulturowa rzeczywistość [Sport as a Cultural Reality], op. cit., p. 138.
11
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personalism, objects to the unilateral or even reductionist concepts of culture. Therefore, if the physical culture and sport are
to contribute to the good of a human being as an individual,
moral and spiritual culture should not be ignored and especially opposed to. This personalistic view of culture is an integral
whole, and this is why its products or actions connected with it
cannot have a destructive impact on the individual “self”, moral sensitivity, conscience, personality and responsibility of
a human being13.
The issue concerning the religious roots of sport should not
be omitted and they can be found in the Greek tradition of agonistics. In the ancient Greece, sport was considered as “a ticket”
to fame and it enabled entering the pantheon of fame and immortality, while the Olympic victory was a way to permanently
enter the world of “sacrum”, thus gaining immortality. For the
Greek, the Olympic games constituted a part of the worship,
the informal liturgy, during which the gods were worshipped,
prayed to and offered sacrifice, while the competitors gave
oaths, in front of the Zeus altar, that they would compete fairly,
avoid bribery and deceit. The place where the competitions
were held was separate, holy and the atmosphere of service
prevailed there. The priests were also present during the
games. The specific type of outfit was the ritual nudity. The
Olympic victory was a form of deification, as the poets sang
the songs of glory to praise the heroes and used the expressions reserved exclusively for gods.14.
See S . Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki [The philosophy of culture. An attempt for the personalistic view of the issues], Lublin 1996, p. 13-51.
14
See H. Zdebska, Gra sportowa – między sacrum a profanum [Sport
game – between the sacred and the profane], [in:] Drogi i bezdroża sportu i
13
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The Christian philosophy culture includes a number of valuable inspirations for physical culture and sport, while Christian symbolism of water fits into the idea of water sports. Man,
after all, it is an inherent part of Nature, while water, together
with plants and animals living in it, is an indispensable gift of
life offered by Nature and which becomes a part of human
body after drinking it.15 On the other hand, over the centuries
water has been an unpredictable and dangerous element to
man, who in different ways has tried to “tame” it by making it
more accessible, so as to be able to practise different forms of
physical activity involving the contact with water and which
sometimes constitutes the object of competition.
Water rescue and its axiology
Spending leisure time by the water, practising tourism and
water sports is a very popular form of recreation in the summer
period. Unfortunately, many hazards are associated with and
they are most often connected with bravado, alcohol and the
lack of imagination.
To ensure safety while spending leisure time, having fun or
practising sports and water tourism, regardless of the type of
the reservoir, those who make use of this type of active leisure
need, first of all, to be cautious, despite the fact that lifeguards
are there to guarantee their safety.
turystyki [Straight and winding paths of sports and tourism]. Z.Dziubiński,
Warsaw 2007, p. 160.
15
See M. Juszkiewicz, Akwatyczne stymulacje kulturowe [Aquatic
Stimulation of Culture], [in:] Sport jako kulturowa rzeczywistość [Sport as
a Cultural Reality], op. cit., p. 162.
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The water safety is associated with water rescue and the presence of lifeguards at the water basins of various types. However,
it is necessary to consider how lifeguards are prepared to provide aid, as well as how equipment parameters are adjusted to
conditions, for example, at the open or closed water basins.
The modern water rescue purchases more and more of stateof-the-art specialist equipment, however, nothing is going to
replace man, who, in this case, undertakes the task of protecting human health and saving lives. At this point, it is also
worth mentioning that water environment has salutary effects,
it is a place to spend leisure and relax, and it has medicinal
properties. The stay by the water is a perfect way to spend free
time and to improve health, this is why nowadays people make
use of almost all of the possibilities that water environment offers them.16 This is especially important as recreation and sport
carry many values, which are not only related to a pleasant
way of spending leisure time, but also to active lifestyle in the
near and further future, creating interest in sports and tourism
and, in addition, such values greatly strengthen family bonds
and can be regarded by parents as good investment, which will
bring various benefits to themselves, their children and other
family members. 17
The sport disciplines, which are practised within the water
reservoirs, and which are directly associated with them, are
called water sports. They include, e.g. the sports water rescue.
The participants of the competitions on the open and closed
See J. Salita, Wprowadzenie. Woda jako środowisko realizacji
różnych form rekreacji [Introduction. Water as the environment for different
leisure forms], [in:] Rekreacja i fitness w wodzie [Recreation and fitness in
water]. J. Salita, Olsztyn 2000, p. 5.
17
See A. Ostrowski, Zabawy i rekreacja w wodzie [Fun and recreation
in the water], Warsaw 2003.
16
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water basins are men and women, who compete in separate
teams most often consisting of four people and who are good
swimmers and physically fit people. The sport competitions
include individual and group runs on the beach, swimming
races with rescue boards, the combination of swimming in the
sea and running over the beach, rowing the rescue canoes and
races in the rescue motor boats. At the swimming pools, there
are swimming and rescue competitions, in which individual
and groups can participate and in which the SP buoys, dummies, flippers and windlass with ropes are used. The high level
of rescue sport encourages all of the water rescuers to improve
their psychophysical skills.
The traditions of water rescue in Poland date back to the
beginning of the 17th century and the earliest source of information is the record confirming that Hieronim Gostomski
founded in Sandomierz a hospital and monastery, whose
monks, among their other duties, rescued the victims of the
Vistula river.18 In the 17th century, the Rescue Service for the
Drowning was established in Kraków and, moreover, the first
publications promoting the swimming lessons and water rescue had begun to appear. The author the first one was Karol
Hojnic. The emergence of regulations permitting the resuscitation, which came into force in the Kingdom of Poland in 1839,
also played a significant role.
At the end of the 19th century, in 1894 the Emperor’s Society for Rescuing the Drowning was created in Kalisz, and as
part of its activity, it issued the guide on how to rescue the
drowning. Its author, Leon Wernic included not only the medical instructions concerning the first aid, but also the regulations concerning swimming and making use of water reservoirs. In 1908, the Petersburg Society for Rescuing the
18

http://www.wopr.pl (access 06.12.2013)
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Drowning was set up in Warsaw, and it helped made use of
water basins in the vicinity of Warsaw. Since 1926, the Commission for Water Rescue had been operating in Siemianowice
and it passed a decision to establish the Polish Swimming Association. The Commission, already in 1927, made the 29th of
June the Water Rescuer Day.
Gradually, the scope of these operating institutions had
broadened and in 1952 the Water Rescue entered the curriculum of the Physical Education University in Warsaw.
Mieczysław Witkowski, prof. dr hab., had undertaken the task
of preparing the necessary teaching materials. After a few
years, the teaching program of water rescue had appeared in
all of the physical education high schools in Poland.19.
WOPR (Volunteer Water Rescue Service)20 was established
under the regulation no. 74 by the Chairman of the National
Physical Culture Committee of 11th of April 1962, and it
gained legal personality on the 9th of October 1967, on the
basis of the decision made by the Minister of Internal Affairs,
while on the 8th of September 2006, in it was incorporated
into the State Medical Rescue system under the Act on State
Medical Rescue Services, Journal of Laws No. 06.191.1410.
To properly evaluate the actions and attitudes of people associated with sport in general, water rescue included, it is extremely important to indicate certain symbolism and to find the
moral reference points, moral norms that determine the moral
duties underlying human actions, which involves ethics.
The ethics of sport is defined as a “discipline that includes
a set of issues connected with determining the moral duties
(the moral good or evil), its detailed content (rightness), and
http://www.wopr.pl (access 06.12.2013)
WOPR: W – for bringing up , O – for organizing, P – for providing
assistance, R – for rescue.
19
20
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the final explanation of the moral duties related to actions, as
well as the origin of moral evil (the moral fall) and the ways to
overcome it”21.
With regard to the WOPR members, the ethics applies to
fulfilling the tasks in accordance with the professional knowledge, good manners, tact and loyalty towards the people with
whom they work and who they rescue. In other words, it is
about the moral attitude, typical of this profession and which
a water rescuer confirms by saying the following words:
“I hereby pledge to fulfil my duties conscientiously and with
the full sense of moral responsibility.” 22
The water rescuers are devoted to the noble idea of providing assistance to the drowning and to those in need, for example during a flood, and they are a group cohesive enough to be
called a social group, which is guided by the uniform moral
values. The main task and obligation of lifeguards is to take
care of the people who spend their leisure time by the water
and to come to their aid if necessary, while at the same time
respecting their dignity, which means acting in accordance
with the commonly accepted principles of social coexistence.
The area of the professional ethics of the WOPR members includes the need to improve professional qualifications, obtain
additional competences, taking care of the physical fitness, and
in particular focusing on good condition to swim, all of which
makes the water rescuers, to a large extent, suitable for this
profession23.
See T. Styczeń, ABC etyki [ABC of ethics], Lublin 1981, p. 31-51.
The text of the oath adopted by the resolution of the Board of WOPR
of 4 December 2005, [in:] www.slaskiewopr.pl (dostęp 23.12.2013).
23
See P. Błasiak, M. Chadaj, K. Kurek, Ratownictwo wodne. Vademecum [Water Rescue. Vademecum], Warsaw 2001, p. 161-162
21
22
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The water rescuers feel connected by their hard and honourable work, in which they constantly strive for the climate of
mutual trust. According to its articles of association, WOPR
needs, first and foremost, to conduct educational activity, the
aim of which is to increase the moral level and improve qualifications in the field of the water rescue. This is particularly
important as the water rescuer profession is held in high regard
in society and its position is becoming more and more significant, which in turn, imposes on them some special responsibilities, not only in their professional work.24 Moreover, the
water rescue, thanks to its focus on the human being and its
care for the water environment and its vicinity, has become
one of the factors that also create the ecological values.
Water is an environment that may become a quasi-opponent
or quasi-ally of human activities. As M. Juszkiewicz has pointed out – the human activity, performed in cooperation with water, provides the possibility to live through and enrich human
experiences by the feeling of satisfaction resulting e.g. from
overcoming the forces of nature, “while the water itself, in this
perspective, becomes the co-creator of the hedonistic, agonistic, cognitive, ludic, emotional or aesthetic values”.25
While making an attempt to find the relationship between
the symbolism of water and the idea of water sports, it is worth
mentioning the rescuers’ struggle with the forces of nature
when trying to save the drowning. Rescuers are ready to come
to people’s aid, regardless of the weather conditions or the
time of the day, thus giving testimony to the fact that man can
count on other man in the difficult moments, which often involve the struggle with the extremely powerful elements. In
24
25

Ibidem, p. 163.
Ibidem, p.170.
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the case of water rescuers, who regard their work as a mission,
the word ‘man’ has the greatest significance, though they do
not always manage to win the fight against the element. But
even in the moments of doubt, the rescue actions are always
carried out till the end, because this is how the water rescuers
treat their job, and thus they are always held in high regard for
their professionalism, courage, determination to fight against
the elements and to rescue every human life. This is an occupation that requires from man high professionalism, combined
with physical fitness and psychological resistance. At this
point, it seems appropriate to quote an excerpt from the anthem of the Volunteer Water Rescue Service by Andrzej Malinowski:
“At the lazy river or treacherous lake,
at the boundless sea or on ice that could easily break
we act and we stand still for public good,
and upon the word “rescue” we swim as far as we could.
The rescuers are life savers,
when the elements are raging or sun casts its rays,
they seek no reward nor fame,
helper is their second name.” 26
Sport and man’s spiritual development
Sport, as already mentioned, has a positive effect on the life
of a human being and society. From the individualistic perspective, it improves health, strengthens the body and
26

www.wopr.pl (access 23.12.2013)
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stimulates healthy competition, as well as effort-taking, and it
also creates the human need to help others. The document provisions of the Portugal Episcopate Conference, sport is viewed
as the element reinforcing such personal features as: honesty,
altruism, respect for other person, as without these features
sport would be only pointless effort, a mindless manifestation
of physical force, while on the other hand, physical and moral
development makes it possible to derive joy and satisfaction
from it, thus encouraging to follow the God’s ways27.Therefore, sport is certainly a cultural phenomenon in the contemporary world, it is an aesthetic value per se and it helps people
shape the system of values and strengthen the spirit.28.
The etymology of the term asceticism goes back to the classic and Greek culture. The Greek word askeo means the process of shaping, the exercises and trainings and the word
asketes was used to describe a man who is proficient in a given
domain.29. Eventually, the notion of “asceticism” was assigned
a physical meaning, thus it denoted the physical fitness; the
moral meaning, i.e. the regular effort put into the development
of intelligence and enhancement of the strong will; and the religious meaning, which indicated the obligation to worship
gods. At present, the term “asceticism” has almost exclusively
the moral and religious meaning, though it can be understood
The Portugal Episcopal Conference, Sports in the service of the integral human development and the community of nations, [in:] Edukacja poprzez sport [Education through sports]. Z. Dziubiński, Warsaw 2004, p. 12.
28
See Z. Dziubiński, Wiara – wychowanie - sport [Faith – education
– sports], [in:] Wiata a sport [Faith and sports]. Z. Dziubiński, Warsaw
1999, p. 248.
29
See J. W. Gogol, Asceza [Asceteism], [in:] Leksykon duchowości katolickiej [Lexicon of the Catholic spirituality]. M Chmielewski (ed.), Lublin
- Cracow 2002, p. 63.
27
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differently by a priest, monk or a layman. The form of asceticism will also change depending on the life circumstances and
human vocation.30.
Asceticism is a constant form of religious self-education
and the strive for virtues, which does not exclude, at the same
time, mortifying one’s own body and resigning from pleasures.
It is also about reducing various individual needs, embracing
a moderate and harsh lifestyle on one’s own free will in order
to achieve perfection (Christianity, Islam, Brahmanism)31.
Therefore, the religious asceticism is a voluntary, constant and
systematic reducing needs, necessitated by life, to achieve perfection (e.g. in Christianity or yoga); while in its colloquial
sense it refers to the renouncing and reducing the pleasures of
life, and leading a moderate lifestyle.32.
When analyzing asceticism in the context of Christianity, it
should be emphasized that its essence consists in ensuring oneself of the communion with Christ, and not in achieving perfection in a given trait or virtue. Christians undertake the effort
of fostering the sacrum sphere in themselves, as this is the
place of the communion with Christ and His grace. The Christian notion of asceticism encompasses the entire human being
and it is oriented towards the final aim, which is salvation.
In the Christian life, two major types of asceticism can be
distinguished and they complement each other. The first one is
the so-called negative or defensive asceticism, which is more
oriented towards the soul and which focuses on overcoming
See M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe [A hundred
and one questions about the spiritual life] (ed.), Lublin 1999, p. 80.
31
See Encyklopedia powszechna [Universal Encyclopedia]. R. Łąkowski, vol. 1, Warsaw 1983, p. 156.
32
See Encyklopedia popularna [Universal Encyclopedia]. B. Petrozolin-Skowrońska, Warsaw 1992, p. 48.
30
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the propensity for evil, as expressed in the St Ignatius’ principle of agere contra (to act against temptations and evil propensities). The second type of asceticism is the positive or offensive asceticism and it consists in facing the difficulties and
temptations, acting for the good of the neighbours, thus it can
be demonstrated by attitude of service towards others33.
Asceticism can be also divided into active and passive. The
active asceticism involves taking some specific, voluntary and
self-restricting practices in order to achieve a given individual
or social virtue (the service for the neighbours).The active asceticism is complemented by the passive asceticism, which is
expressed by the full, child-like confidence in God’s Providence, as well as accepting various restrictions resulting from
the living conditions and making out of them the spiritual sacrifice, which could be submitted for different personal intentions or for the whole community of the believers.34.
A Christian, in the area of asceticism, groups together various actions determined by faith and the aim of these actions is
to take the control over oneself, as well as one’s own drives
and instincts, both corporal and intellectual, which amounts to
the self-control and overcoming of egoism that manifest itself
by focusing on “the self”.35 Taking sacrifices does not diminish
in any way the Christian humanity, quite to the contrary – by
resigning from some objects and matters, e.g. corporal pleasure, Christians gain benefits in a different, more significant
sphere of their lives, as most often their personal dignity
increases and they start to treat others as individuals. Thanks to
See M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe [A hundred
and one questions about the spiritual life], op. cit., p. 81.
34
Ibidem, p. 82.
35
Por. J. Szyran, Asceza dla każdego [Asceitism for everyone], Teresin
2007, s.8.
33
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asceticism, Christians are full of noble ideas. Thus, it is not
important from what one resigns but in the name of what and
whom this sacrifice is made.36.
The contemporary asceticism is characterized by its optimistic approach to the world, which is evident in the self-improvement effort, which is possible through work, sport, fair
distribution of goods or the active love of the neighbour. Asceticism enables to be “more human “, as it is completely voluntary, and in the metaphorical sense, it consists in following
the Christ’s path and imitating Him, after having realized that
none of the worldly goods is not able to satisfy human desires.
Therefore, any of the Christian ascetic practices have become
specific tools that serve to support the Christians in their sacramental life, faith and spiritual growth in Christ.37
While seeking the analogy between the sport and asceticism, it is worth reminding that sport does not only develop
human body, but is also an important factor in the human personality, especially because it teaches respect for the human
body, develops cognitive processes, facilitates obtaining
knowledge and specific skills; through experience, training,
persistence and cooperation, it also teaches how to be rational
and how to think critically. Additionally, sport makes it easier
to understand the laws of nature and the scope of human freedom and their how this is interrelated; it also develops intuition, reflection, imagination and responsibility. In a way, it is
also the return to childhood, as it is an answer to our love of

See K. Jasińska, Asceza a wychowanie [Asceitism and education],
[in:] Kościół a sport [Church and Sports]. M. Barlak, Z. Dziubiński, Warsaw 1995, p. 215.
37
See ibid., 218-219.
36
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fun and games, thus making it possible to experience the feeling of carelessness, joy and happiness.38.
Sport is also a result of the psycho-intellectual activity of
man: intuition, reflection, sense of responsibility for oneself
and others; it also generates specific emotional and mental satisfaction, especially when achieving high results or when sport
is associated with the long-awaited break from work or school,
or is an opportunity to relax, relieve stress, and, at the same
time, a counterproposal to alcohol, nicotine, drugs, participation in informal groups. This has a significant ethical and cultural dimension because, from this perspective, sport fulfils an
educational role with regards to cognition, emotions, volition
and personality, which can be subsumed as the personalistic
and characterologic dimensions, which as a consequence, are
the civilisational dimensions.39.
If an individual strives for expanding the boundaries of
freedom, this generates a lot of unnecessary aggression and
envy, which is why “fight” has became an inherent part of the
contemporary life and is often transferred to the field of sport.
This has necessitated the need to promote good, eradicating
evil and teach the proper behaviour. In order to preserve the
beauty of the sport itself, the fair play rules need to be followed. Their author and fervent propagator was Baron Pierre
de Coubertin, according to whom the “success is not the goal,
but the means to achieve greater and greater goals. An

See Z. Łyko, Elementy filozofii sportu w aspektach kulturowo-moralnych [Elements of the sport philosophy in cultural and moral
aspects], [in:] Aksjologia Sportu [Axiology of Sport]. Z. Dziubiński, Warsaw 2001, p. 40.
39
Ibidem, p. 41.
38
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individual acquires values only to such a degree that they apply to the whole mankind”40.
Looking at the way some of the sportsmen behave, it seems
justifiable to evoke the rule of fair play and to highlight its particular importance, as it determines the spirit of sport. Without
fair play, sport is no longer a sport, while competition turns
into war. The idea of fair play takes its values from the great
treasury of humanism, which according to Z. Krawczyk, is an
order for the world as a whole and for a single human being,
indicating how to realize the essence of homo genus .41.
Asceticism is also related to sport from the perspective of
nutritional hygiene, which consist in resignation from unhealthy food products, the addictive substances such as nicotine and alcohol, as well as proper management of leisure and
sleep time, or sexual abstinence. It should be emphasized that
the training schedules are indispensable in this case, as they
make a sportsman’s life a lot easier. Asceticism plays a similar
role in human life, since it offers perfect training before achieving the established goals.42.
It should be noted that, in order to achieve sainthood and
develop specific virtues, God’s grace is necessary. However,
the grace itself does not solve our problems nor does it make
people perfect without their involvement. The individual needs
to get involved and respond to grace received from God.
Pierre de Coubertin- Testament wielkiego humanisty [Testament of
a great humanist], [in:] Kronika Sportu [Sport Chronicle] M. B. Michalik,
Warsaw 1993, p. 410.
41
A. A. Dąbrowski, Nagrody Fair Play w sporcie jako instrument edukacyjny [Fair play awards in sports as an educational tool], [in:] Chrześcijańska etyka sportu [Chistian Sport Ethics]. Z. Dziubiński, Warsaw 1993, p. 144.
42
See Asceza, Słownik grecko-polski [Asceitism, The Greek-Polish
Dictionary], vol.l. Z. Abramowiczówna (ed.), Warsaw 1958, p. 346.
40
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Thanks to asceticism, which assumes that man received God’s
grace and responded to it, we can increase our chances for
sainthood through the necessary spiritual training. The notion
of the spiritual training is defined as the kind of Christian asceticism and it should not be confused with the concept of
spiritual training spread by various types of sects and organizations such as New Age. It is also worth bearing in mind that
the Christian spiritual training is not focused on detachment
from the real world and resignation from the reality. On the
contrary, it connects people with everyday life and makes them
experience it more deeply.
To sum up, it should be emphasized that sport itself calls for
reflection, it also shows some parallels with asceticism, since
both sport and asceticism can significantly support a person
practising the religion and searching for meaning of the spiritual life. Moreover, the sport itself may constitute a certain kind
of asceticism, and both of these factors perfectly complements
the spiritual life, as they are related to the extremely significant
areas of human life – corporality and spirituality. Church has
never distanced itself from the religious practices but even recommended them as excellent building blocks of the spiritual
life. It referred to sport in a similar way, by underlining its
beauty and educational values. The humanism of the Catholic
Church follows, with huge interest and kindness, the good and
nobility associated with sport, while discarding at the same
time those factors, which have detrimental effects on people
connected with sport and which contribute to the view of sport
as the arena of unhealthy competition. Church is present in the
reality of sport due to the National Chaplaincy of Athletes,
which proves to be valuable challenge in the context of a new
evangelization.
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: Grzegorz Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2012
Jan Paweł II nauczał, że kolumny gazet, mikrofony radiowe
i telewizyjne kamery są amboną, z której współczesne społeczeństwo czerpie wiedzę dla kształtowania moralnych i duchowych postaw. Z tej racji także Kościół, który uczestniczy
w formułowaniu zasad filozofii życia społecznego, powinien
również zaznaczyć swoją bezpośrednią obecność na tej nowej
ambonie, pojawiając się na niej z własnymi gazetami i czasopismami, z własnymi stacjami i programami radiowo-telewizyjnymi, z własnym przekazem prawdy i miłości. Jest zatem
rzeczą konieczną, aby Kościół bezpośrednio głosił Ewangelię
przy pomocy nowoczesnych środków przekazu (Jan Paweł II,
Przemówienie do Papieskiej Komisji Środków Społecznego
Przekazu Aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało 27 II
1986, „L’Osservatore Romano” 7-1986-2, s. 32).
Jan Paweł II był niekwestionowanym autorytetem osobowym i moralnym, a dla ludzi wierzących także świadkiem
wiary w Chrystusa. Posiadał on dar widzenia rzeczywistości
z perspektywy Prawdy Bożej. Papież potrafił również dostrzec
szanse dla rozwoju człowieka współczesnego, jakie stwarza
cywilizacja ze swoimi osiągnięciami technicznymi. To wszystko Jan Paweł II pozostawił jako dziedzictwo dla Kościoła naszych czasów. Prawdziwym bogactwem jego pontyfikatu jest
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nauczanie, także o mediach. To stało się wyzwaniem naukowym dla Pana dr. Grzegorza Łęcickiego, który postawił sobie
za cel badawczy ukazanie mediów audiowizualnych przy wykorzystaniu źródła, jakim jest nauczanie Jana Pawła II.
Autor, z bogactwa nauczania Jana Pawła II, wybrał cztery
tematy główne. Najpierw ukazał rolę i znaczenie mass mediów
we współczesnym świecie w świetle wiedzy medioznawczej
oraz nauczania Jana Pawła II (rozdział I). W części drugiej
przedstawił paradygmaty medialne Jana Pawła II na tle doświadczeń Kościoła (rozdział II). Kolejny fragment pracy poświęcony jest oddziaływaniu mediów ikonicznych według
Jana Pawła II (rozdział III). W ostatnim rozdziale Autor skoncentrował swoje badania na posłannictwie mass mediów audiowizualnych w refleksji Jana Pawła II (rozdział IV). To było
jedno z najtrudniejszych zadań w tym projekcie badawczym,
gdyż sformułowanie tematu zakłada, jako główny problem tej
pracy, „opis” stanu mediów audiowizualnych.
W temacie nie znalazł się żaden „klucz” formalny, który
byłby pomocny w odczytaniu zamysłu merytorycznego wobec
tematu, dlatego Czytelnik staje przed pierwszym ważnym zadaniem: dokładnym zapoznaniem się z planem pracy. Przy
jego układaniu Autor podjął się trudnej roli „decydenta”
w sprawie wyboru najważniejszych kwantyfikatorów opisujących media audiowizualne i jednocześnie dokonał wstępnej
oceny ich wartości i ważności merytorycznej i formalnej.
Mass media należy widzieć jako fenomen składający się
z wielu czynników o różnym znaczeniu. Wydaje się, po dokładnym zapoznaniu się z planem pracy i zawartością merytoryczną wydzielonych zagadnień głównych i szczegółowych,
że zamysł formalny wobec tematu pracy najlepiej oddaje pojęcie znaczenia. W tym wypadku pojęcie znaczenia może mieć
różne konotacje. Termin znaczenie - wskazuje najpierw na
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treść określonego słowa, czyli w tym wypadku „mediów audiowizualnych”. Możliwość posługiwania się danym słowem
i rozumienia jego treści uwarunkowana jest wiedzą w zakresie
zawartości merytorycznej danego słowa, czyli inaczej znajomością znaczenia tego słowa. Chcąc zatem przeanalizować
znaczenie „mediów audiowizualnych” w aspekcie przedmiotowym, trzeba zbadać aktualny stan wiedzy na temat. Chodzi
w tym wypadku o wiedzę naukową, pogłębioną i poszerzoną,
dzięki której Czytelnik będzie miał dobrą orientację w meritum problemu. Taka wiedza powinna mieć jednak nachylenie
praktyczne, dzięki której Czytelnik będzie miał możliwość
kształtowania umiejętności korzystania z mediów, a jednocześnie będzie to narzędzie do korygowania skutków niewłaściwego traktowania mediów i wynikających stąd zagrożeń. Innymi słowy nachylenie praktyczne wiedzy o mediach to
wskazanie optymalnych sposobów dobrego korzystania z nich
i jednocześnie pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych ze złym ich użytkowaniem na co dzień.
U podstaw wiedzy o mediach audiowizualnych leży więc znaczenie językowe, które związane jest z funkcją poznawczą pojęcia znaczenia. Taką upraktycznioną wiedzę na temat mediów
audiowizualnych Czytelnik otrzymuje w rozdziale pierwszym.
Od poziomu wiedzy zależny jest drugi wskaźnik znaczenia
mediów audiowizualnych, mianowicie ich obiektywna wartość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Upraktyczniona wiedza naukowa, jaką człowiek powinien posiadać w zakresie mediów audiowizualnych, pozwala mu bowiem właściwie ocenić mass media i nadać im charakter określonej wartości, czego wyrazem będzie odpowiednie miejsce
przekazów audiowizualnych wśród innych narzędzi, jakimi
człowiek posługuje się na co dzień. Te problemy Autor omawia w rozdziale drugim i trzecim.
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Z aspektem aksjologicznym mediów audiowizualnych ma
związek trzeci wskaźnik znaczenia mediów, określony przez
role i funkcje, jakie media spełniają w życiu współczesnego
człowieka. Przekonania dotyczące roli mediów wynikają z interpretacji różnych typów doświadczenia medialnego i w powiązaniu z posiadaną wiedzą na temat mediów stanowią podstawę interpretacji współczesnego fenomenu medialnego.
Media, jako wartość, można nazwać dobrem obiektywnym,
czego dowodem jest choćby powszechna dostępność do środków społecznego przekazu. Podstawą tej obiektywności jest
z jednej strony nadawca, przygotowujący produkt medialny,
a z drugiej strony osoba odbiorcy, który dokonuje wyborów
przekazów medialnych i ocenia je pod kątem swoich potrzeb,
także z uwzględnieniem swojego światopoglądu.
Obiektywna wartość mass mediów jest również podstawą
do określenia wartości przekazów medialnych w aspekcie społecznym. Konieczność uwzględnienia charakteru społecznego
mediów wynika stąd, że w każdym przekazie medialnym wyraża się nie tylko nadawca, jako indywidualny człowiek, ale
także ujawnia się w nim zamierzona misja lub jej brak z jednoczesnym celem marketingowym (przekaz medialny staje się
wtedy towarem). Można zatem konotować, że każdy przekaz
medialny wywiera wpływ na konkretną osobę i na jej indywidualno-wspólnotowe życie, spełniając w nim określone role
i funkcje. Wyniki badań tych problemów Autor zamieścił
w rozdziale czwartym.
Niewątpliwym walorem merytorycznym rozprawy jest precyzyjne zastosowanie tych trzech wyznaczników do prowadzenia badań. Wyraźnie jednak należy zaznaczyć, że sformułowanie tytułu rozprawy jest ogólne i można poznać zamysł
merytoryczny i formalny wobec tematu po dokładnym zapoznaniu się z planem pracy. Analizując znaczenie mediów
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w trzech płaszczyznach, Autor nakreślił sugestywny obraz aktualnej sytuacji mediów audiowizualnych, a poszukiwanie rozwiązań praktycznych osadził na solidnym fundamencie nauczania Jana Pawła II. W ten sposób powstała bardzo dokładna
triada zagadnień szczegółowych, które zostały doprecyzowane
w poszczególnych rozdziałach. W schemacie, który zastosował w swojej pracy G. Łęcicki, wyraźnie widać konsekwencję
w potraktowaniu tych trzech wyznaczników. Podkreślić jednak należy to, że ze względu na toczące się stale wśród teologów pastoralnych dyskusje metodologiczne, taki schemat wymaga doprecyzowania pojęciowego i dokładności w podziale
tez na główne i szczegółowe, gdyż to pomaga w zachowaniu
logicznych znaczeń zastosowanych pojęć i terminów. I tak np.
Autor używa w tytule rozdziału trzeciego pojęcia mediów ikonicznych, które rozumie jako odpowiednik przymiotników
„obrazowy”, „wizualny” (s. 15), a w treści odwołuje się do
mediów audiowizualnych (punkt 3, s. 178-194).
Z treści pracy wynika, że Autor ma świadomość, wieloaspektowości problematyki mediów audiowizualnych i konsekwentnie odwoływał się do ich znaczenia w zakresie funkcji
poznawczej w płaszczyźnie wiedzy, obiektywnych wartości
i wpływu na współczesnego człowieka i jego indywidualno
-społeczne życie. Trudno tu wyznaczyć granice między tymi
zakresami znaczeń, dlatego Autor potraktował je komplementarnie. Jest to jednocześnie wyznacznik dla badania zjawiska
mass mediów, które wymaga zastosowania takiej metody, która pozwali na wieloaspektowe i całościowe ujęcie ich znaczenia w życiu współczesnego człowieka. Inaczej rzecz ujmując,
aby uzyskać materiał do ukazania zjawiska mediów, należy
odwołać się do źródeł wiedzy medialnej, ale z uwzględnieniem jej fenomenologicznego nachylenia. Doskonałym źródłem takiego materiału jest nauczanie Jana Pawła II. Był on
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nie tylko teoretykiem mediów, można nawet powiedzieć filozofem i teologiem mediów, ale także praktykiem medialnym.
Stąd jego nauczanie jest prawdziwą kopalnią wiedzy i doświadczenia medialnego. Po zapoznaniu się z treścią pracy
można konstatować, że Autor potrafił wydobyć z tego nauczania te treści, które pokazują odkrywczość i oryginalność nauczania medialnego Jana Pawła II.
Strona metodologiczna książki G. Łęcickiego nie budzi
większych zastrzeżeń. W naukach teologicznych, które należą
do dziedziny humanistyki, metodologia wymaga dokładniejszego opisu. Dotyczy to zarówno szeroko pojętej teologii
praktycznej, jak i różnych specjalności teologicznych, w tym
także teologii środków społecznego przekazu. Wątpliwości
metodologiczne pojawiają się zwłaszcza w pracach o charakterze inter- lub multidyscyplinarnych. Pan G. Łęcicki nie precyzuje we Wstępie, jaki charakter ma ta praca. W opisie metodologicznym Autor zaznacza, że zastosowana metoda,
polegająca na analizie wybranych, najbardziej charakterystycznych wypowiedzi na temat mass mediów, została wzbogacona o ukazanie ich kontekstu historycznego i kulturowego.
Autor egzemplifikował różne zjawiska medialne, które wspomagały i ilustrowały badania teoretyczne (s. 14). Habilitant
twierdzi również, że praca jest wynikiem refleksji teologicznej
na temat mass mediów, ale odnosi się także do teologii kultury
i innych dyscyplin teologicznych (s. 15). Ten opis metodologiczny wymaga jednak komentarza. Nie wchodząc w szczegóły metodologii teologii pastoralnej można uznać, że Autor pominął objaśnienie wykorzystanych w pracy narzędzi
metodycznych i nie scharakteryzował sposobów ich wykorzystania. Brakło też ważnego elementu metodologicznego: etapowania badań. Po uważnym zapoznaniu się ze Wstępem można domyślić się intencji metodologicznych Autora, ale dla
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uniknięcia wątpliwości krytyków zarówno teologii spekulatywnej, jak i praktycznej warto na ten element położyć większy nacisk.
Powracając do charakterystyki meritum książki habilitacyjnej podkreślić należy, że G. Łęcicki posiada wiedzę teologa,
ale też potrafi wykorzystać intuicję medioznawcy. Świadczy
o tym przede wszystkim to, że potrafił wydobyć sen teologiczny znaczenia mediów audiowizualnych. Z treści książki można wnioskować, że Autor ma świadomość, iż istnieje wiele rodzajów wiedzy medialnej, dlatego nie można dzisiaj
proponować tylko jednego modelu teoretyczno-praktycznego
mediów audiowizualnych, jako uniwersalnego. W metaloznawstwie należy tak ujmować teorię i praktykę mediów, aby
korzystający z nich umieli brać z poszczególnych rodzajów
mediów te elementy, które są zgodne z ich potrzebami, odpowiadają ich wewnętrznemu rozwojowi, ale także nie niszczą
ich hierarchii wartości, które stanowią fundament realizacji
własnego powołania (ludzkiego, życiowego, chrześcijańskiego). Nie ma recepty dla wszystkich ludzi jednakowej. Każdy
powinien pracować sam nad sobą, ale musi korzystać także
z pomocy autorytetów medialnych, do których niewątpliwie
zaliczyć można Jana Pawła II.
Jako 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 Pan Grzegorz Łęcicki, wzbogacając treściowo wspomniane pojęcia i używając ich w różnych kontekstach, doprowadza
do ich pełniejszego wyjaśnienia.
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Osiągnięte wyniki badań G. Łęcickiego zamieszczone
w publikacji książkowej mają charakter ściśle naukowy. Poszczególne części pracy zostały dobrze zaprojektowane merytorycznie i formalnie. Choć Autor tego wyraźnie nie zaznacza,
traktował badaną problematykę interdyscyplinarnie, dlatego
w poszczególnych częściach pracy powraca do tematów, które
już zostały wcześniej zasygnalizowane lub nawet omówione,
ale w innym kontekście znaczeniowym. Poszczególne zagadnienia, choć pojawiały się we wcześniejszych paragrafach,
były przez Autora rozwijane i uzupełniane w kolejnych partiach redagowanej książki habilitacyjnej. W ten sposób Autor
wymodelował wiedzę na temat mediów audiowizualnych, którą czerpał z nauczania Jana Pawła II, ale także z Magisterium
Kościoła, teologicznych opracowań i publikacji medialnych,
a następnie przeprowadził weryfikację teorii w świetle praktyki medialnej.
Praca Pana Grzegorza Łęcickiego jest oryginalnym dziełem
z zakresu szeroko rozumianej teologii mediów, z wykorzystaniem teologii praktycznej i nauk pomocniczych. Merytorycznie jest to dzieło bardzo dojrzałe i świadczy o gruntownej wiedzy Autora, a jednocześnie pokazuje wartość badań
naukowych, które łączą wielowymiarową tematykę teologiczną z osiągnięciami nauk świeckich. Autor okazał się także doskonałym teoretykiem i praktykiem medialnym.
W książce G. Łęcickiego ujawnia się nieszablonowe spojrzenie na nowe możliwości wykorzystania mediów w praktyce
kościelnej. Można w niej zauważyć zarówno świeżość spojrzenia naukowca, jak i szacunek dla doświadczenia medialnego. Podkreślić również należy wysiłek Autora, aby podawane
rozwiązania praktyczne były bardziej propozycją, a nie receptą, czy gotowym rozwiązaniem. Świadczy to o tym, że pan
Grzegorz Łęcicki, dojrzały, mądry naukowiec, ma świadomość
360

Recenzje

wagi problemu i jest otwarty na dialog naukowy w tej materii.
Można więc powiedzieć, że Grzegorz Łęcicki nie tylko chce
uczyć innych, ale jest pierwszym uczniem w proponowanej
szkole medialnej.
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: Ks.
Edward Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011
Problematyka etyki policji stała się wyzwaniem naukowym
dla ks. E. Wiszowatego. Podtytuł książki: między prawem, moralnością i skutecznością, pokazuje trzy obszary badawcze,
którymi zajmował się Autort, przygotowując tę naukową rozprawę. Należą do nich: prawo, teologia moralna i filozofia moralności, prakseologia (naukowe badanie warunków sprawności działań). Autor dokonał zatem trudnego wyboru
kwantyfikatorów etyki w wymiarze teorii i praktyki duszpasterstwa policjantów.
Schemat pracy został oparty na pięciu głównych tematach.
W rozdziale pierwszym Autor omówił podstawowe zagadnienia etyki ogólnej. Druga część pracy poświęcona jest etyce policji w świetle tradycji polskich służb policyjnych i regulacji
międzynarodowych (rozdział II). Podstawowe zasady i wartości w policyjnej służbie – to tytuł rozdziału trzeciego. Rozdział
czwarty ukazuje policyjną codzienność, a w ostatniej części
Autor omawia sytuacje szczególne (rozdział V). Intytulacja
głównych tez badawczych jest ogólna i dlatego wymaga
uszczegółowienia lematów składowych. Ogólnikowość tytułów rozdziałów sprtawia, że bez zaznajomienia się z tezami
szczegółowymi Czytelnik może być zdezorientowany, co do
meritum poruszanych w nich problemów badawczych.
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Zaczynając od ostatniego rozdziału: Sytuacje szczególne – dopiero z tytułów podrozdziałów Czytelnik dowiaduje się, że ta
część zawiera odpowiedzi na pytania, które wynikają z dylematów etyczno-moralnych związanych z pracą policjantów.
Może warto byłoby zmodyfikować ten tytuł pod kątem dylematów moralnych w służbie policjantów (deontologia policyjna, etyka zawodowa)? Rozdział czwarty nosi tytuł: Policyjna
codzienność. Pod tym tytułem kryją się następujące treści:
znaczenie płci w służbie policyjnej, zasady cybernetyki w organizacji działań policji, uwarunkowania zdrowia psychicznego policjanta, rozwiązywanie konfliktów personalnych w policji. Te szczegółowe zagadnienia ukazują „tło” w pracy
policjantów. Życie jednak pokazuje, że ta policyjna codzienność może decydować o jakości służby policyjnej. Jeżeli tak
jest, to może warto byłoby to zaakcentować w tytule rozdziału,
nawiązując do pojęcia skuteczności z podtytułu książki i np.
zatytułować tę część: Uwarunkowania przypadłościowe (akcydentalne) skutecznej służby policyjnej. Rozdział trzeci łączy ze
sobą dwa pojęcia z podtytułu: prawo i moralność. W tym wypadku Autor bardzo trafnie zatytułował cały rozdział. Rozdziały pierwszy i drugi stanowią swoisty prolog do całej książki, a ich celem jest wprowadzenie Czytelnika w podstawowe
zagadnienia etyki ogólnej i etyki policji – szczegółowej. Mocno podkreślić należy znaczenie i wartość zawartych w pierwszym rozdziale wstępnych rozważań Kandydata. Są one ważne
ze względu na toczące się stale wśród teoretyków i praktyków
służby policyjnej dyskusje na temat granic respektowania prawa i zachowywania się zgodnie z sumieniem w wykonywaniu
zadań służbowych. 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
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podejmowanych badań oraz sposób interpretacji konkretnych
zagadnień prawno-moralno-praktycznych. Niewątpliwym walorem rozprawy jest precyzyjne zastosowanie tych trzech wyznaczników do prowadzenia badań. Analizując działania policji w tych trzech płaszczyznach, Autor nakreślił sugestywny
obraz aktualnej sytuacji w policyjnej służbie, a poszukiwanie
rozwiązań praktycznych osadził na solidnym fundamencie
prawa i filozofii moralności, uwzględnił społeczne i psychologiczne uwarunkowania i zastosował podstawowe osiągnięcia
współczesnej prakseologii.
Konstrukcja planu pracy i podział na lematy główne i szczegółowe ukazują logiczny porządek tez badawczych. Autor bardzo precyzyjnie zatytułował wydzielone zagadnienia szczegółowe, co bardzo ułatwia poruszanie się po treści książki. Dobry
plan jest jak mapa, która pokazuje ważne miejsca i szlaki, jakie
do nich prowadzą. Poza tym przy konstruowaniu planu Autor
jest zobligowany do dokładnego określenia problemów badawczych głównych i szczegółowych, a także precyzyjnego
posługiwania się właściwą terminologią. Te wymogi zostały
spełnione, z uwzględnieniem uwag co do tytułów rozdziałów
czwartego i piątego, dzięki czemu Czytelnik już na etapie zapoznawania się ze spisem treści odkrywa zamysł merytoryczny i formalny Autora wobec tematu poruszanego w książce.
Przy charakterystyce merytorycznej tej pracy podkreślić
należy to, że stanowi ona punkt wyjścia do ważnej, ale jednocześnie trudnej dyskusji na temat etyki stosowanej w policyjnej służbie. Problem ten dotyczy nowego spojrzenia na model
działań policji, w którym ukazać należy skutki działań niezgodnych z prawem i konsekwencje braku etycznych norm
i zasad w działaniach policji, a z drugiej strony trzeba ukazać
warunki i sposoby działań skutecznych w oparciu o obowiązujące prawo z zachowaniem wartości wynikających z praw
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człowieka i godności osoby ludzkiej. Wskazane powyżej zadania domagają się poszukiwania nowych dróg kształtowania
urzędników publicznych, które można byłoby włączyć w program przygotowania i formacji nowych służb policyjnych.
W ocenie merytorycznej książki podkreślić należy i to, że
ks. E. Wiszowaty posiada wiedzę naukowca, ale też wykorzystuje intuicję pastoralisty. Nie będąc specjalistą z etyki, potrafił
wydobyć sens i znaczenie filozofii moralności w stosowaniu
prawa i skutecznych działaniach policji. Z treści książki można wnioskować, że ks. E. Wiszowaty ma świadomość, że istnieje jedna, uniwersalna etyka. W formacji przyszłych policjantów należy jednak przygotować ich do podejmowania
mądrych decyzji w rozwiązywaniu dylematów moralnych,
jednak zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Nie ma recepty na wszystkie kazusy i dla wszystkich policjantów jednakowej. Każdy powinien pracować sam nad sobą, ale musi nieustannie kształcić się w znajomości prawa, modelować swoją
osobowość, ale też korzystać z pomocy specjalistów, zwłaszcza tych, którzy oprócz wiedzy są autorytetami moralnymi.
W tej dziadzinie niezastąpioną rolę mogą spełnić duszpasterze,
posługujący w ramach duszpasterstwa policjantów.
Niewątpliwym walorem książki ks. E. Wiszowatego jest
dowartościowanie etyki w policyjnej służbie. Współczesnym
policjantom droga wierności zasadom moralnym wydaje się
często niemożliwa. Tymczasem nie jest ona w żadnym wypadku jakimś luksusem, na który mogą sobie pozwolić jedynie
ludzie wyjątkowi, policyjni herosi. Zasady etyczne należą do
istoty bycia policjantem i służby w policji. Być policjantem to
znaczy zachować kodeks moralny, który obowiązuje w każdej,
nawet najmniejszej cząstce służby policyjnej.
Jako walor pracy docenić należy również dbałość Autora
o precyzyjne posługiwanie się terminologią naukową. Pojęcia,
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którymi Autor się posługuje, są konsekwentnie objaśniane
z uwzględnieniem kontekstu prowadzonych badań. Ks. E. Wiszowaty, wzbogacając treściowo pojęcia i używając ich w różnych kontekstach, tworzy własny, oryginalny aparat naukowy.
Niekonwencjonalne rozwiązanie problemu relacji między
etyką, prawem i prakseologią to podstawowe osiągnięcie rozprawy. Walorem prowadzonych w tej dziedzinie badań jest
skupienie się na nowych wyzwaniach, jakie stoją przed szkołami dla przyszłych policjantów. Praca ks. E. Wiszowatego zawiera sporo kwestii szczegółowych, które ujęte zostały przez
Autora w sposób nowatorski.
Praca ks. E. Wiszowatego jest oryginalnym dziełem z zakresu szeroko rozumianej teologii pastoralnej, z wykorzystaniem filozofii, wiedzy prawniczej i założeń „ekonomii” działania skutecznego i „dobrej roboty”. Merytorycznie jest to dzieło
bardzo dojrzałe i świadczy o gruntownej wiedzy Autora, a jednocześnie pokazuje wartość badań naukowych, które łączą
wielowymiarową tematykę teologiczną z filozofią i innymi
świeckimi naukami stosowanymi.
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Marek Stępień, Recenzja książki: Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013, ss. 400.
Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego opublikował pracę dotyczącą miejsca
uniwersytetów wobec wyzwań współczesności. Autor ukazuje
przede wszystkim uniwersytety katolickie, ich posłannictwo,
zadania i rolę w nowej ewangelizacji oraz analizuje działalność
wydziałów teologicznych i prawa kanonicznego w uniwersytetach państwowych. W słowie wstępnym do publikacji ks. Marian Piwko CR podkreślił, że kardynał Grocholewski „ukazuje
program Kongregacji Edukacji Katolickiej wyrażonej jego
ustami w sprawie uniwersytetów katolickich” (s. 7), akcentując, że uniwersytety katolickie nie mogą się ograniczać do wydziałów teologicznych, ale muszą być interdyscyplinarne.
Praca składa się ze słowa wstępnego ks. Mariana Piwko
CR, zatytułowanego „Wdzięczność i wyzwanie” (s. 7-11),
oraz merytorycznego studium Autora, które podzielone jest na
pięć rozdziałów, obejmujących tożsamość i posłannictwo uniwersytetów, ich rolę w nowej ewangelizacji oraz rozważania
dotyczące humanizmu chrześcijańskiego i kultury jako nośnika wartości chrześcijańskiej (s. 13-395). Do pracy dołączony
został spis wykorzystanych tekstów (s. 397-400).
Autor rozpoczyna publikację od przybliżenia czytelnikowi
tematyki związanej z tożsamością uniwersytetów w aspekcie
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ich funkcjonowania i stojących przed nimi zadań, skupiając
się w głównej mierze na działalności uniwersytetów katolickich. Na wstępie pierwszego rozdziału kardynał Grocholewski
przedstawia pozycję uniwersytetów katolickich w wymiarze
ewangelicznym, eklezjalnym oraz zachowania ich tożsamości
według nauczania Kościoła i prawa kanonicznego. Zdaniem
prefekta Kongregacji, tożsamość uniwersytetów katolickich
wiąże się z ich misją ewangelizacyjną. Wypełniając zadania
stawiane wszystkim uniwersytetom (prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej), jednocześnie mają obowiązek odwoływać się w swej pracy do orędzia chrześcijańskiego, kierować się „chrześcijańską inspiracją”. Dalej Autor
podkreśla, że autonomia i wolność uniwersytetów „są zagrożone, jeśli nie zważa się na cel ich ustanowienia i gdy są rozumiane jako ostateczne i absolutne wartości uniwersytetu”
(s. 45).
Kardynał Grocholewski zwrócił uwagę na to, że wydziały
teologiczne zapoczątkowały proces powstawania uniwersytetów, wówczas ich protektorem i sprzymierzeńcem w tworzeniu był Kościół. Obecnie w wielu uniwersytetach, także państwowych, działają wydziały teologiczne i prawa
kanonicznego. Prefekt Kongregacji podkreślił, że „gdyby Stolica Apostolska nie włączyła się do Procesu Bolońskiego, wydziały studiów kościelnych, które były u początków uniwersytetów, znalazłyby się na marginesie nurtu studiów wyższych
w Europie, co przyniosłoby nieunikniony uszczerbek zarówno
wydziałom kościelnym, jak i studiom wyższym w ogóle”
(s. 83). W wyniku tych zmian, w uniwersytetach państwowych
wydziałom kościelnym została zagwarantowana możliwość
prowadzenia własnych badań i nauczania zgodnego z ich wymogami, a tytuły akademickie z nauk kościelnych uzyskały
swoją godność naukową. Na zakończenie tej części Autor
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przybliża zagadnienia dotyczące nauczania prawa kanonicznego i prowadzenia studiów filozoficznych.
Następny rozdział jest poświęcony posłannictwu uniwersytetów katolickich we współczesnym świecie. Sprowadza się
ono do wypełniania przez osoby związane z uniwersytetami
katolickimi szczególnego zadania – bycia misjonarzami prawdy, prawdziwego dobra i wartości chrześcijańskich, chociaż
nie mniej ważne jest nauczanie i uczenie się wiary. Autor
zwraca uwagę na rolę Jana Pawła II jako promotora nauki
i człowieka propagującego dialog między ludźmi – papież doceniał wagę i znaczenie studiów naukowych.
Kardynał Grocholewski wskazał również w publikacji niebezpieczeństwa, jakie grożą uniwersytetom – szczególnie katolickim, w dobie poszukiwania przez człowieka sensu życia, jego
tracenia i oddzielania wiary od rozumu. Zdaniem Autora, osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka, przyjęcie fałszywej
koncepcji wolności, opowiadanie się za etycznym relatywizmem to główne niebezpieczeństwa grożące współczesnemu
człowiekowi, a także uczelniom katolickim. W poszukiwaniu
drogi wyjścia z labiryntu życiowego, uniwersytety katolickie
powinny być swego rodzaju drogowskazem poprzez prowadzenie dialogu wiary i rozumu, nauczanie wrażliwości etycznej
oraz prowadzenie dialogu kulturowego. Na zakończenie drugiego rozdziału publikacji kardynał prefekt zadał pytanie: „jakiego
uniwersytetu potrzebuje dziś Europa?” (s. 227) i stwierdził, że
odpowiedź znajduje się w słowie łacińskim „universitas”, co
oznacza całość, ogół. Tak więc, uniwersytety powinny być instytucjami rozwoju myśli i nauki o klarownym profilu i identyfikacji, obejmującymi ogół nauczycieli i studentów.
Następne dwa rozdziały książki Autor poświęcił ukazaniu
zadań, jakie stoją przed uniwersytetami katolickimi w wypełnianiu misji nowej ewangelizacji. Prefekt Kongregacji zwrócił
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uwagę na znaczenie humanizmu chrześcijańskiego w działalności uniwersytetów. Zdaniem kardynała Grocholewkiego,
każdy uniwersytet kościelny powinien być żywym znakiem
umysłu chrześcijańskiego w różnych kulturach. To człowiek
powinien być podmiotem i celem kultury, wytrwale dążąc do
prawdy i wolności. W tym procesie centralnym miejscem dla
człowieka powinien być fundament teologii i duchowości zawsze oparty na Chrystusie, który jest pełnią prawdy i wyzwala
człowieka.
W ostatnim rozdziale publikacji prefekt Kongregacji ukazuje kulturę jako nośnik wartości chrześcijańskich. Stwierdza,
że wiara i kultura to droga dla uniwersytetów katolickich, ale
można nią podążać tylko wówczas, gdy prowadzi się stały dialog między nimi, a w nim niezbędne jest dawanie chrześcijańskiego świadectwa. Na zakończenie rozważań zwraca uwagę
czytelnika na wyzwania, jakie pojawiają się przed uniwersytetami w dobie globalizacji.
Podsumowując, można stwierdzić, że książka kardynała
Zenona Grocholewskiego Uniwersytety wobec współczesnych
wyzwań jest bardzo znamiennym wkładem w poznanie i zrozumienie zasad, jakimi kierują się i powinny kierować się uniwersytety katolickie. Publikacja jest tym cenniejsza, że jej Autor, wieloletni prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego,
dzieli się z czytelnikiem swoją rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem z punktu widzenia Kościoła uniwersalnego. Bez
wątpienia publikacja ta będzie wykorzystywana przez liczne
grono uczonych i studentów, nie tylko z uniwersytetów katolickich.
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