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WPROWADZENIE
Ojciec Święty Franciszek w swoim wystąpieniu do biskupów podczas wizyty Ad limina, w kontekście zbliżających się
Światowych Dni Młodzieży przypomniał o młodzieży, w której sercach jest gorąca tęsknota za czymś głębszym co dowartościowałoby w pełni ich osobowość. Wtedy też powiedział, że
trzeba wyjść naprzeciw temu pragnieniu. Taki jest właśnie cel
duszpasterstwa młodzieżowego: znając sytuację życia młodych ludzi, odpowiadać, zgodnie z nauczaniem Magisterium,
na pytania, jakie noszą w sercach, zasiewając w nich ziarno
Dobrej Nowiny o Chrystusie. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, Ks. abp Stanisław Gądecki, uzupełnia tę
myśl ostrzeżeniem kierowanym do teologów pastoralistów,
a przede wszystkim duszpasterzy młodzieży. Twierdzi bowiem, że brak rozeznania, czym żyją młodzi ludzie i jakie są
ich egzystencjalne problemy, może prowadzić do indoktrynacji
religijnej, która skutkować będzie niewiarą w Boga i niechęcią
do Kościoła.
Tematyka duszpasterstwa młodzieżowego omówiona jest
w artykułach naukowych zamieszczonych w numerze 23 Warszawskich Studiów Pastoralnych. Jest to swoiste novum, jakie
proponujemy czytelnikom czasopisma, gdyż po raz pierwszy
oddajemy do Waszych rąk numer tematyczny, całkowicie poświęcony jednemu zagadnieniu. Duszpasterstwo młodzieżowe
5
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stało się przedmiotem rozważań teologicznych w tym numerze, a zamysłem jego redaktorów było ukazanie go według
klucza podstawowych funkcji Kościoła. Realizacja Martyrii,
Liturgii i Diakonii gwarantuje, że młodzi ludzie doświadczą
Koinonii z Chrystusem i między sobą. W niniejszej publikacji
Autorzy – teologowie z różnych ośrodków teologii praktycznej w Polsce, podejmują się krytycznego spojrzenia na dotychczasowe doświadczenia duszpasterstwa młodzieżowego, ale
jednocześnie proponują wskazania, jak pracować lepiej na
chwałę Bożą i dla zbawienia młodych ludzi. W niniejszym numerze młodzi teologowie pastoraliści prezentują także wyniki
swoich badań empirycznych na temat młodzieży i jej duszpasterstwa. Natomiast w ostatniej części publikacji jest zapis panelu dyskusyjnego, który odbył się w czasie sympozjum poświęconego temu zagadnieniu.
9 czerwca 2014r. w Auli R. Schumanna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego tego Uniwersytetu
o wymownym tytule: „Duszpasterstwo młodzieżowe w Polsce. Sukces czy porażka?”. Było to spotkanie nie tylko przedstawicieli ośrodków naukowych teologii praktycznej z całej
Polski, takich Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sympozjum wzięli udział także duszpasterze z Krakowa, Katowic i wielu innych miejsc w Polsce,
a także młodzież, zaproszona do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat duszpasterstwa. Przeprowadzony z nimi
oraz duszpasterzami panel dyskusyjny został zamieszczony
w niniejszej publikacji i wydaje się odpowiednim uzupełnieniem refleksji naukowej podjętej na łamach tego numeru.
W tym miejscu pragnę podziękować Autorom za trud przygo6
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towania artykułów naukowych do tego numeru. Szczególną
wdzięczność kieruję wobec Pani mgr lic. Elżbiety Marek, która podjęła się sprawdzenia merytorycznego nadesłanych artykułów oraz korekty na etapie wydawniczym, a także Pani Annie Zimny za sprawdzenie strony formalnej artykułów.
Dziękuję także członkom zespołu redakcyjnego, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego numeru tematycznego.
Wyrażam też nadzieję, że ta publikacja, której wyraźnym
celem było ukazanie duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce
w perspektywie krytycznej analizy jego sukcesów i porażek,
będzie istotnym wkładem w refleksję nad tym zagadnieniem.
A podjęta tematyka zjedna naszemu czasopismu nowych czytelników, ciekawych wiedzy teologicznej. Liczymy także na
nowych autorów, którzy dostrzegą użyteczność publikacji teologicznych dla Kościoła w Polsce i zechcą włączyć się w rozwijanie naszego wspólnego dzieła, jakim są Warszawskie Studia Pastoralne.
Ks. Edmund Robek SAC

7

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok IX 2014 Nr 2 (23)

Ks. Dariusz Lipiec1, KUL

Teologiczne podstawy
duszpasterstwa młodzieży
Duszpasterstwo młodzieży jest zorganizowaną działalnością zbawczą Kościoła w środowisku ludzi młodych: „wobec
młodzieży szkolnej, pozaszkolnej, akademickiej, pracującej
i pielgrzymkowej, która realizowana jest poprzez formy duszpasterstwa zwyczajnego: przepowiadanie słowa Bożego, katechezę szkolną i parafialną, duszpasterstwo liturgiczne […], posługę pasterską, a także formy duszpasterstwa nadzwyczajnego:
specjalnego i specjalistycznego. Duszpasterstwo specjalne realizowane jest poprzez małe wspólnoty skupiające młodzież
[…]. Młodzieżowe duszpasterstwo specjalistyczne obejmuje
Ks. Dariusz Lipiec, dr hab. teologii pastoralnej, prof. KUL; prezbiter
diecezji siedleckiej, kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, członek: Post-Netzwerks
der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie Towarzystwa Naukowego
KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; autor książki Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne (Lublin 2011) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu teologii pastoralnej, a zwłaszcza organizacji duszpasterstwa, apostolstwa świeckich
i duszpasterstwa niepełnosprawnych. Adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 00-950 Lublin. E-mail: dlipiec@kul.pl.
1
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młodzież nieprzystosowaną i niedostosowaną społecznie,
a zwłaszcza młodzież dotkniętą narkomanią, alkoholizmem
i innymi nałogami”2. Podstawowym celem duszpasterstwa
młodzieży jest doprowadzenie młodych ludzi do dojrzałości
w wierze, tak aby stali się świadkami Chrystusa. Duszpasterstwo młodzieży ma za cel również kształtowanie w młodej
osobie „nowego człowieka”, poprzez wpływanie nań w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, moralnym, społecznym i religijnym. Kształtowanie to polega w znacznej mierze
na pomocy młodemu człowiekowi w rozwoju życia modlitewnego, formacji apostolskiej oraz podejmowaniu odpowiedzialności za działalność własną oraz za wspólnotę Kościoła
i społeczeństwo3.
1. Podstawy chrystologiczne
Okres adolescencji jest czasem budzenia się samoświadomości człowieka oraz określania relacji do Boga, świata i innych ludzi. Dla budowania światopoglądu przez młodego
człowieka szczególne znaczenie ma odniesienie do Chrystusa
jako Drogi, Prawdy i Życia oraz do Ducha Świętego, umacniającego go i przygotowującego do wejścia w dorosłe życie.
Czas dojrzewania można postrzegać jako punkt zwrotny
w życiu człowieka. Dla chrześcijanina jest on okresem opowiedzenia się za Chrystusem i przyjęcia Go swego życia. Złączenie z Nim, jakie dokonało się w sakramencie chrztu, zjednoczenie przez Eucharystię, wymaga świadomego
i dobrowolnego potwierdzenia w akcie przyjęcia Chrystusa
A. Długosz, Młodzieży duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Lublin 2006, s. 511.
3
Tamże.
2
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jako Pana i Zbawiciela. Gruntem do tego aktu jest uświadomienie przez człowieka Bożej miłości, jaką został obdarzony.
Świadomość miłości Chrystusa spotyka się z naturalnym pragnieniem miłości rodzącym się w młodym człowieku: bycia
kochanym i obdarzania innych miłością. Pragnienie miłości
wiąże się ponadto z pragnieniem szczęścia, na które młodzi ludzie są otwarci. Złączenie życia z Chrystusem dokonuje się
zatem nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, ale także na
płaszczyźnie emocjonalnej i egzystencjalnej4.
Młodość jest czasem odkrywania powołania przez człowieka. Dla osoby ochrzczonej oznacza to w pierwszym rzędzie odkrycie powołania chrześcijańskiego, czyli powołania do życia
we wspólnocie z Bogiem. Według św. Jana Pawła II, odkrywanie powołania chrześcijańskiego przez młodych ludzi wiąże się
z poznaniem i przyjęciem Chrystusa jako Drogi, Prawdy i Życia. Papież ten ukazywał młodzieży Chrystusa jako Drogę prowadzącą do Ojca, którą powinien iść każdy chrześcijanin pragnący osiągnąć zbawienie. Jest to droga pewna, wiodąca
człowieka do pełni trwałego szczęścia. Święty przestrzegał jednocześnie młodych ludzi przed innymi drogami, jakie jawią się
przed nimi jako sposoby na życie: „istnieje wiele błędnych
dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności”5.
Wielorakie propozycje współczesnego świata, które jawią
się jako alternatywne drogi życia są źródłem wielorakich dylematów młodych ludzi. Nierzadko są oni oczarowani możliwościami, jakie oferuje „świat”, a które stoją w sprzeczności
z Ewangelią i zasadami moralności chrześcijańskiej. Zdarza
się ponadto, że młodzież – nie mając doświadczenia życioweŚw. Jan Paweł II, Homilia Czas decyzji, czas przyjęcia Chrystusa
(Auckland 22.11.1986), OsRomPol 8:1987 nr 1, s. 24.
5
Tenże, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży 1989 r., OsRomPol
9:1988 nr 12, s. 3.
4
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go lub dobrych wzorców ze strony dorosłych – dokonuje błędnych wyborów. W takiej sytuacji konieczne jest nawrócenie
człowieka, rozumiane jako poszukiwanie Boga i dążenie do
zjednoczenia z Nim.
Dla wielu młodych ludzi ten etap życia jest nie tyle czasem
nawrócenia, ile czasem poszukiwania Boga i Jego miłości. Nie
mieli oni bowiem nikogo w swoim otoczeniu, kto ukazał by
im Go i do niego przyprowadził6. Ten trudny okres w życiu
człowieka jest wyzwaniem dla duszpasterstwa. Duchowni
i inni posługujący w Kościele wezwani są do tego, aby pomogli młodzieży poszukującej własnej drogi życia poznać Boga,
a przede wszystkim Jego miłość7. Zadaniem wspólnoty Kościoła jest ukazanie Bożej miłości oraz uświadomienie młodym ludziom, że zostali oni już wcześniej przez Boga ukochani i powołani do wspólnoty z Nim8.
Ukazując młodzieży Chrystusa jako Drogę prowadzącą do
Ojca, św. Jan Paweł II przedstawiał Go także jako Towarzysza
drogi życiowej. Towarzystwo Chrystusa jest konieczne dla
człowieka realizującego swoje powołanie, ponieważ człowiek,
zwłaszcza młody, jest istotą słabą, której brakuje sił i wytrwałości, a przy tym podatną na wpływy zewnętrzne, nierzadko popadającą w grzech. Chrystus kroczący z człowiekiem po drogach życia ukazany został przez papieża jako Ten, który
umacnia i utwierdza w powołaniu, udziela potrzebnej łaski,
podnosi po upadku i przywraca utraconą świętość. Dla młodePor. A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2001, s. 41-60.
7
Por. A. Offmański, Młodzieżowe grupy religijne szansą katechumenatu parafialnego, w: Troska Kościoła o współczesną młodzież. Zarys problematyki, A. Offmański (red.), Szczecin 2008, s. 312-314.
8
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Droga, Prawda, Życie (Santiago de
Compostela 19.08.1989), OsRomPol 10:1989 nr 8, s. 18.
6
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go człowieka Chrystus ukazuje się także jako wzór pielgrzyma,
który mimo przeciwności życiowych konsekwentnie zmierza
do Ojca i dochowuje wierności Bogu oraz Jego powołaniu9.
Odkrycie Chrystusa jako Drogi i Przewodnika wiąże się
z uznaniem Go za Prawdę. „Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. Przede wszystkim młodzież złakniona
jest prawdy o Bogu, o człowieku, o życiu i o świecie”10. Według św. Jana Pawła II, „człowiek, który chce zrozumieć siebie
do końca – nie wedle tylko jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych a nawet pozornych kryteriów
i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem
i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa” (RH 10). W świetle nauczania papieskiego, Chrystus jest Słowem prawdy i samą
Prawdą wypowiedzianą przez Ojca jako odpowiedź na wszystkie pytania egzystencjalne człowieka. On w pełni odkrywa
przed człowiekiem, także młodym, tajemnicę człowieka
i świata, w którym on żyje11.
Zadaniem młodego człowieka jest dążenie do coraz pełniejszego poznania prawdy12. Nie jest ono łatwe, ponieważ
w świecie często jest ona wymieszana z kłamstwem. Kłamstwo jest dziełem przede wszystkim szatana jako jego ojca
i jest rozpowszechniane w sposób mniej lub bardziej świadomy przez ludzi fałszujących prawdę o Bogu, człowieku i świecie. W celu poznania prawdy, która jest w Bogu i jest udzielaTenże, Przemówienie Jezus Chrystus – naszą drogą (Wiedeń
10.09.1983), OsRomPol 4:1983 nr 9, s. 6.
10
Tenże, Przemówienie Droga, Prawda, Życie, s. 19.
11
Tenże, Przemówienie Bóg mówi po to, aby Go słuchano (17.04.1988),
OsRomPol 9:1988 nr 5, s. 14.
12
Por. Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 337-357.
9
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na człowiekowi w Chrystusie i przez Chrystusa, młodzi ludzie
potrzebują pomocy ze strony wspólnoty wierzących. Zadaniem Kościoła jest udzielanie oparcia duchowego i wsparcia
psychicznego w procesie odkrywania Boga-Prawdy. Wspólnota Kościoła jest ponadto depozytariuszem Prawdy, której powinna udzielać swoim członkom i umacniać ich w jej wyznawaniu i krzewieniu. Środkami służącymi wzrastaniu
w prawdzie są przede wszystkim katecheza i lektura Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nie bez znaczenia jest także
zgłębianie jej przez uczestnictwo w Eucharystii i modlitwę13.
Prawda o centralnej roli Boga w życiu człowieka ma nie tylko
walor poznawczy i jest ważna nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej. Ma ona walor egzystencjalny, ponieważ na niej opiera
się życie i działalność chrześcijan. Z tego względu dla powołania
chrześcijańskiego ma ona duże znaczenie i powinna być przez
wierzących strzeżona, proklamowana i broniona. Obrona prawdy chrześcijańskiej jest zadaniem wszystkich ochrzczonych, do
którego powinni być przygotowywani od młodości14. Zadaniem
duszpasterzy i wspólnoty kościelnej jest umacnianie młodych ludzi w przyjętej prawdzie oraz dodawanie im otuchy do jej obrony. Uległość orędziu zbawczemu Chrystusa wiąże się bowiem
z odwagą dawania świadectwa wobec tych, którzy występują
przeciw niemu zaprzeczając mu lub fałszując go15.
Odkrycie Chrystusa jako Drogi i Prawdy oznacza uznanie
Go za Życie i związanie z Nim egzystencji. Uznanie Chrystusa
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Bądźcie gotowi, gdy trzeba bronić
prawdy (Como 5.05.1996), OsRomPol 17:1996 nr 7-8, s. 23.
14
Benedykt XVI, Przemówienie Otwórzcie szeroko wasze serca Chrystusowi (Kolonia 18.08.2005), w: Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta
XVI 2005-2007, Warszawa 2008, s. 37-38.
15
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Chrystus jest odpowiedzią na wasze
pytania (Caracas 28.01.1985), OsRomPol 6:1985 nr 1, s. 25.
13
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za Życie przez młodego człowieka wiąże się z wejściem w tajemnicę życia Bożego i uznaniem, że swoją pełnię egzystencja
człowieka osiąga w zjednoczeniu ze Zbawicielem, i że tylko
dzięki niemu możliwe jest zrozumienie sensu i znaczenia ludzkiego bytowania. Młodzi ludzie zostali wezwani przez Boga
do odkrycia Chrystusa jako Życia i związania z nim swojej egzystencji. Proces ten bowiem odbywa się nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, teoretycznej, ale także na płaszczyźnie
praktycznej, w codziennym życiu człowieka. Dzięki przyjęciu
Chrystusa-Życia chrześcijanin może zrozumieć tajemnice
ludzkiej egzystencji: tajemnicę szczęścia doczesnego i wiecznego, znaczenie pracy i sens wypoczynku, tajemnicę cierpienia w postaci choroby lub niepełnosprawności16, a także tajemnicę celu ludzkiego bytowania na ziemi i ostatecznego sensu
życia doczesnego i wiecznego człowieka oraz zbawienia17.
Odkrycie Chrystusa jako Życia oznacza także uznanie, że tylko On jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego
serca18. Syn Boży jest Dawcą siły duchowej człowieka i wlewa
radość w ludzkie serca19. Zadaniem młodych ludzi jest odkrycie,
że Chrystus jest w możności dać im potrzebną siłę i energię
w każdych okolicznościach, w jakich mogą się znaleźć, bez
względu na ich własne ograniczenia i przeszkody zewnętrzne20.
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Będziecie światłem wśród mroków,
jeśli oświeci was Chrystus (Bogota 2.07.1986), OsRomPol 7:1986 nr 7, s. 12.
17
Tenże, Homilia Podstawowy problem ludzkiego życia – zbawienie
(Lizbona 14.05.1982), OsRomPol 3:1982 nr 5, s. 13-14.
18
Tenże, Przemówienie Nigdy nie będziecie sami (Sydney 25.11.1986),
OsRomPol 8:1987 nr 2, s. 13-14.
19
Tenże, Przemówienie Chcę mówić wam o świetle Chrystusa
(11.09.1984), OsRomPol 5:1984 nr 9, s. 18.
20
Tenże, Przemówienie Nie szukajcie gdzie indziej tego, co może wam
dać tylko Chrystus (Lima 15.05.1988), OsRomPol 9:1988 nr 6, s. 17.
16
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Przyjęcie Chrystusa i złączenie z nim egzystencji, będące
początkiem życia chrześcijańskiego, wiąże się z otrzymaniem
od Niego cnót teologalnych, które umożliwiają człowiekowi
uczestnictwo w naturze Boga. „Uzdalniają one chrześcijan do
życia w jedności z Trójcą Świętą”21. „Kształtują, pobudzają
i charakteryzują działanie moralne człowieka. […] Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne”22.
Zadaniem młodych ludzi jest współpraca z Chrystusem
w rozwijaniu wiary, nadziei i miłości. Rozwój wiary wiąże się
z pogłębianiem znajomości jej treści: z szerszym rozumieniem
prawd wiary chrześcijańskich, głębszym pojmowaniem znaczenia zasad moralności chrześcijańskiej, społecznej nauki
Kościoła i umiejętnością stosowania ich w życiu codziennym23. Jednocześnie młodzi ludzie powinni przyjąć postawę
czuwania, aby cnoty wiary nie utracić, ponieważ jest ona zagrożona poprzez działanie różnorakich czynników zewnętrznych, oddziałujących negatywnie na młodzież24. Jest więc rzeczą konieczną, aby młodzi chrześcijanie nieustannie powierzali
się Bogu i trwali w łączności z Nim25.
Troska o rozwój cnoty wiary jest dla wielu młodych ludzi
zadaniem trudnym, dlatego potrzebują oni do jego realizacji
wsparcia ze strony wspólnoty Kościoła. Według św. Jana PawKKK 1812.
KKK 1813.
23
Benedykt XVI, Homilia Eucharystia musi być centrum waszego życia (Kolonia 21.08.2005), w: Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI
2005-2007, s. 72-73.
24
ranciszek, Homilia podczas XXVIII Światowych Dni Młodzieży
(Rio de Janeiro 25.07.2013), OsRomPol 34:2013 nr 8-9, s. 11-12.
25
Św. Jan Paweł II, Przemówcie Wy, którzy odkryliście prawdę, czuwajcie (Rzym 21.06.1980), OsRomPol 1:1980 nr 6, s. 13.
21
22
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ła II wparcie to powinno w pierwszej kolejności nadejść ze
strony Kościoła domowego, czyli środowiska rodzinnego młodego człowieka. To właśnie domowy Kościół, a zwłaszcza rodzice, powołani są do pomocy w inicjowaniu życia z wiary
chrześcijańskiej u swoich dzieci, a następnie do wspomagania
ich w rozwoju wiary i strzeżenia jej depozytu26. Według papieża Franciszka, w dalszej kolejności obowiązek wspierania
młodzieży spoczywa na wspólnotach eklezjalnych, zwłaszcza
lokalnych, które pod przewodnictwem swych duszpasterzy powinny nieść pomoc duchową i psychiczną27.
Zadaniem wspólnoty wierzących oraz jej pasterzy jest również wspieranie młodych ludzi w podtrzymywaniu i rozwijaniu teologalnej cnoty nadziei, która „odpowiada dążeniu człowieka, złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka”28.
Dzięki niej człowiek pragnie jako swego „szczęścia Królestwa
niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa”, a nie we własnych siłach29.
Jako wyzwanie dla duszpasterstwa jawi się nakłonienie młodych ludzi, aby podjęli współpracę z łaską Bożą i rozwijali
cnotę nadziei. Zadaniem duszpasterzy i wspólnoty wierzących
jest ukazanie zbawienia dokonanego przez Chrystusa jako celu
i spełnienia wszelkich dążeń ludzkich oraz jako pełni szczęścia,
Tenże, Przemówienie Powiedz nam, jak żyć zgodnie z wiarą (Rose
Hill 15.10.1989), OsRomPol 10:1989 nr 12, s. 27.
27
Franciszek, Przemówienie Niech was będzie słychać (São Sebastião
do Rio de Janeiro 25.07.2013), OsRomPol 34:2013 nr 8-9, s. 8-9; Zob.
Św. Jan Paweł II, Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży 1997 r.,
OsRomPol 17:1996 nr 10, s. 5-6.
28
KKK 1818.
29
KKK 1817; Zob. D. Xerri,. Jezus Chrystus jedyną nadzieją człowieka w nauczaniu Jana Pawła II., w: Młodzież nadzieją Kościoła i świata.
Kolekcja Communio 18, L. Balter i in. (red.), Warszawa 2008, s. 443-468.
26
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którego pragną wszyscy ludzie30. Z zadania tego wynika konieczność zaangażowania się lokalnych wspólnot kościelnych
w działania zmierzające do poprawy sytuacji młodych ludzi
w społeczeństwie i otwierające perspektywę lepszego życia,
zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym31. Duszpasterze powinni także zachęcać młodych ludzi i wspierać ich
w zaangażowaniu na rzecz poprawy relacji społecznych32.
Duszpasterskie zadania wspólnoty kościelnej wiążą się także ze wsparciem indywidualnym młodych ludzi, obdarzonych
teologalną cnotą nadziei. Chodzi w nim zwłaszcza o formację
do życia według ośmiu błogosławieństw, które kierują ludzką
nadzieję do nieba i pomagają przetrwać życiowe przeciwności
i traktować je jako próby33. Błogosławieństwa są także programem życia chrześcijanina, który młodzież powinna poznać
i według nich kierować swoim losem34.
Podtrzymywanie nadziei i młodych ludziach jest trudnym wyzwaniem dla współczesnego duszpasterstwa. W społeczeństwach bogatych,
gdzie człowiek, także młody, może kupić niemal wszystko, udziałem ludzi
jest często samotność prowadząca do utraty sensu życia i samobójstw, szczególnie wśród młodego pokolenia; zob. Św. Jan Paweł II, Przemówienie Nadzieja – Miłość – Pokój (Tokio 24.02.1981), OsRomPol 2:1981 nr 6, s. 21.
Z kolei w społeczeństwach ubogich ograniczone możliwości rozwoju
i edukacji młodych oraz niejasne perspektywy zdobycia pracy i zajęcia odpowiedniego miejsca w społeczeństwa prowadzą do marazmu życiowego i utraty nadziei chrześcijańskiej; zob. Św. Jan Paweł II, Homilia Z Chrystusem jesteście silni (San Juan de los Lagos 8.05.1990), OsRomPol 11:1990 nr 6, s. 9.
31
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Program nadziei (Namur
18.05.1985), OsRomPol 6:1985 nr nadzwyczajny II, s. 28-29.
32
Tenże, Przemówienie Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość
(Asunción 18,05.1988), OsRomPol 9:1988 nr 6, s. 25-26.
33
Franciszek, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r.,
OsRomPol 35:2004 nr 2, s. 11-12.
34
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Program ośmiu błogosławieństw
(Lima 2.02.1983), OsRomPol 4:1983 nr 3, s. 18.
30
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W centrum życia chrześcijańskiego znajduje się miłość.
Jako cnota teologalna uzdalnia człowieka do kochania Boga
dla Niego samego, ponad inne stworzenia, zaś siebie i innych
ze względu na Boga. Miłość jest zasadą życia chrześcijańskiego i w tym kontekście postrzegana jest jako przykazanie, najważniejsze spośród wszystkich przykazań.
Młodzi ludzie, w sposób niejako naturalny otwarci na miłość, zostali wezwani przez Chrystusa do przyjęcia miłości jako
motywu przewodniego swojej egzystencji oraz do wierności
miłości, bez względu na okoliczności w jakich mogą żyć. Zadaniem duszpasterzy i wspólnoty wierzących jest pomoc młodzieży w rozpoznaniu prawdziwej miłości, mającej źródło
w Bogu. Często bowiem młodzi ludzie spotykają różnorakie
propozycje fałszywych miłości, które trudne jest im rozpoznać
i prawidłowo ocenić35. Pomoc ta dotyczy także przyjęcia i wytrwania w miłości Chrystusowej, która jest wymagająca.
Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich ludzi, w tym także obcych i tych, którzy odnoszą się z nienawiścią. Młodzi ludzie potrzebują nauczycieli, którzy słowem i przykładem życia
uczą szacunku do przedstawicieli innych narodów, religii, kultur36. Zadaniem duszpasterzy jest formacja młodzieży, aby była
zdolna wyjść do ludzi cechujących się odmiennością myślenia,
także w sytuacji, gdy chrześcijanie są w mniejszości i przejawiają tendencje do dystansowania się od społeczeństwa37.
Tenże, Przemówienie Postępujcie na swej drodze jako ludzie radośni
(26.06.1988), OsRomPol 9:1988 nr 8, s. 21; Por. E. Gołąbek, Duchowy portret młodzieży w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Młodzież nadzieją Kościoła i świata, s. 320-321.
36
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Wierzymy w Boga, wielbimy Boga,
szukamy Boga (Casablanca 19.08.1985), OsRomPol 6:1985 nr nadzwyczajny II, s. 15-16.
37
Tenże, Homilia Miłość, która przemienia i buduje (Seul 7.10.1989),
OsRomPol 10:1989 nr 12, s. 8-9.
35
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Cnota miłości uzdalnia chrześcijanina do wyjścia ku innym
ludziom i podjęcia wysiłku dla realizacji ich dobra. Pozwala
ona przekraczać własny egoizm i pracować, a nawet poświęcać się dla innych38. W tym kontekście zadaniem duszpasterstwa jest pomoc młodym ludziom w otwarciu się na potrzeby
innych, zarówno w ich otoczeniu, jak znajdujących się w oddaleniu fizycznym, oraz w podjęciu służebnej działalności na
rzecz ich dobra39. Duszpasterze i inni odpowiedzialni za formację młodzieży mogą za podstawę działania przyjąć naturalną otwartość młodych ludzi na innych i ich naturalną wrażliwość na ich potrzeby. Powinni oni inspirować młodzież do
bezinteresownych działań na rzecz innych i wskazywać młodzieży aktualne potrzeby40.
Czas dojrzewania człowieka jest nie tylko czasem opowiedzenia się za Chrystusem i związania z Nim życia, lecz również
odkrywania powołania szczegółowego: do życia w małżeństwie i rodzinie, do służby Bożej lub życia w samotności41. Odkrycie własnego powołania i pójście za głosem Chrystusa jest
współcześnie coraz trudniejszym wyzwaniem dla ludzi młodych. Dlatego towarzyszyć im powinna w tym czasie wspólnota wierzących z duszpasterzami na czele, której zadaniem jest
wspieranie poprzez modlitwę i dialog. Działalność duszpasterstwa powinna pomóc młodym ludziom usłyszeć głos Boga;
może on być zagłuszany przez inne propozycje lub budzić lęk
Tenże, Homilia Sens życia polega na dawaniu (Vadstena 10.06.1989),
OsRomPol 10:1989 nr 9, s. 29-30.
39
Tenże, Homilia Być wielkim – to znaczy służyć (Monte del Gozo
20.08.1989), OsRomPol 10:1989 nr 8, s. 20-21.
40
Tenże, Przemówienie Misja i odpowiedzialność (Antananarivo
29.04.1989), OsRomPol 10:1989 nr 4, s. 11-12.
41
A. Śmigielski, Młody człowiek w centrum Bożej miłości, w: W trosce
o młodzież. J. Niewęgłowski (red.), Warszawa 2004, s. 13-17.
38
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i obawy42. Duchowni i świeccy katolicy powinni także dodawać odwagi i utwierdzać w dokonanych decyzjach, zwłaszcza
gdy chodzi o wierność Chrystusowi. Chodzi tu zarówno o wierność w małżeństwie jak i o wierność w życiu kapłańskim i konsekrowanym, której oczekuje wspólnota wierzących43.
2. Podstawy pneumatologiczne
Młodzi ludzie zostali chrześcijanami dzięki sakramentowi
chrztu, który otrzymali najczęściej w wieku dziecięcym. Sakrament ten uczynił ich dziećmi Bożymi, latoroślami wszczepionymi w Chrystusa i świątyniami Ducha Świętego. Duch
Święty uzdalnia chrześcijan do przyjmowania Bożej łaski,
a przez to do pogłębiania wspólnoty z Ojcem i Synem, oraz do
rozwijania życia nadprzyrodzonego w sobie. Pełnię darów Ducha Świętego chrześcijanie otrzymują w sakramencie bierzmowania, który z reguły przyjmowany jest w wieku młodzieńczym. Siedmiorakie dary Ducha konieczne są indywidualnego
rozwoju duchowego młodego człowieka, jak również do jego
zaangażowania we wspólnotę Kościoła i społeczność ludzką
oraz przyjęcie odpowiedzialności za nie.
Św. Jan Paweł II nauczał, że pierwszoplanowym działaniem Ducha Świętego w sercu młodego człowieka jest udzielanie mu pomocy w celu zrealizowania powołania i posłannictwa, które zostały mu dane od Ojca przez Chrystusa44. Młodzi
Franciszek, Przemówienie Internet, ale nie tylko (Rzym 7.12.20013),
OsRomPol 35:2014 nr 1, s. 37.
43
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Odpowiedź Jezusa (Schaan Dux
8.09.1985), OsRomPol 6:1985 nr nadzwyczajny II, s. 5-6.
44
Tenże, Przemówienie Macie dać Kościołowi nową młodość (Fryburg
13.06.1984), OsRomPol 5:1984 nr 7, s. 21.
42
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ludzie zostali wezwani, aby z pomocą Ducha Świętego poznać
samych siebie i odkryć bogactwo darów nadprzyrodzonych
i talentów naturalnych, jakie znajdują się w głębi ich osobowości. W ten sposób, współpracując z Trzecią Osoba Boską,
mogą uniknąć powierzchowności w poznaniu siebie, a w konsekwencji w poznawaniu innych ludzi, w ich ocenie i ocenie
świata, w którym żyją. Mogą oni w ten sposób odkryć „autentyczność” w głębi swego jestestwa oraz budować relacje międzyludzkie oparte na „autentyczności”.
Współpraca z Duchem Świętym ma za cel również odkrycie Boga jako Źródło nowego, chrześcijańskiego życia, z którego płynie siła do przemiany własnego życia. Pozostawanie
w łączności z Duchem chroni młodego człowieka od niebezpieczeństwa świata, a przede wszystkim od iluzji szczęścia,
jaką dają narkotyki, pseudowolność, pseudonauka, naiwna
wolność seksualna i inne uzależnienia.
Obecność Ducha Świętego w życiu młodego człowieka jest
konieczna dla jego formacji moralnej. Kształtowanie sumienia
odbywa się we współpracy z łaską Bożą. Stała troska o wrażliwość sumienia odbywa się bowiem przy wsparciu Ducha
Świętego. Także zmaganie się dobra ze złem we wnętrzu młodego człowieka jest motywem do jego otwarcia się na działalnie Ducha Świętego, który pomaga rozpoznać dobro i zło, odróżnić je od siebie umocnić człowieka do opowiedzenia się po
stronie dobra. W ten sposób Trzecia Osoba Trójcy Świętej
wspomaga młodą osobę w przezwyciężaniu egoizmu i otwieraniu się na innych ludzi i ich potrzeby45.
Współpraca z Duchem Świętym i otwarcie na Jego działanie chroni młodych ludzi także przed zamykaniem się we właFranciszek, Przemówienie Głoście Ewangelię, jeśli trzeba, także słowami (Asyż 4.10.20013), OsRomPol 34:20013 nr 11, s. 17.
45
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snym świecie i izolowaniem od rzeczywistości zewnętrznej.
Konieczność wglądu w siebie, której efektem jest samopoznanie i troska o własną formację, może stać się dla człowieka
okolicznością sprzyjającą dystansowaniu się od wspólnoty
ludzkiej i marginalizacji. Jednak posłuszeństwo Duchowi
Świętemu i otwarcie się na Jego działanie chroni młodego
człowieka przed wypaczeniami w procesie samowychowania
i formacji religijnej.
Zdaniem duszpasterzy, jak i całej wspólnoty chrześcijańskiej, jest pomoc młodym ludziom, aby w otrzymanym Duchu
Świętym rozpoznali przewodnika w poznawaniu siebie oraz
wartości świata i znaczenia otaczających ich wydarzeń. Pomoc
ta dotyczy także otwarcia się młodzieży na działanie Trzeciej
Osoby Bożej, uzdalniającej do poznania prawdy i korzystania
z wolności. Znaczącą rolę przypisuje się trosce pastoralnej dotyczącej przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zadaniem duszpasterzy jest pomaganie młodym ludziom,
aby stali się zdolnymi do przyjęcia tego sakramentu oraz do
współpracy z darami Ducha Świętego w realizacji misji chrześcijańskiej w Kościele i w świecie. Duchowni nie mogą kierować się w tym względzie doraźnymi sukcesami duszpasterskimi. Zbyt powierzchowne przygotowanie młodzieży do
przyjęcia tego sakramentu może bowiem skutkować odrzuceniem darów Ducha i Jego Osoby, a w konsekwencji przedmiotowym traktowaniem osoby ludzkiej, koniunkturalizmem w relacjach międzyludzkich oraz odrzuceniem Kościoła i Boga46.
Naturalnym pragnieniem młodzieży jest bycie we wspólnocie i przeżywanie bliskości innych ludzi. Duch Święty wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi młodych i prowadzi ich do
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Macie dać Kościołowi nową młodość, s. 21.
46
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wspólnoty Kościoła. W Kościele mogą oni znaleźć prawdę
i dobro oraz wsparcie w realizacji powołania i w dążeniu do
szczęścia. Kościół jest bowiem „wspólnotą tych, którzy wierzą
w Chrystusa i którzy pragną dać się prowadzić Jego Duchowi
[…] drogami Królestwa Bożego”47. Podążanie za Duchem
Świętym ze wspólnotą eklezjalną daje młodym ludziom możliwość przeżywania swej egzystencji i realizacji powołania
jako duchowej przygody, nadającej sens życiu i dającej osobistą satysfakcję.
3. Podstawy eklezjologiczne
W Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Sobór Watykański II naucza, że „młodzież […] jest nadzieją Kościoła”
(DWCh 2). Stwierdzenie to zostało umieszczone w kontekście
obowiązku duszpasterzy, którzy mają za zadanie uczynienia
wszystkiego, co jest konieczne, aby wszyscy ludzie, a zwłaszcza młodzi, korzystali z wychowania chrześcijańskiego. Według św. Jana Pawła II istnieją dwie przesłanki do uznania młodzieży za nadzieję Kościoła. Pierwsza z nich, demograficzna,
związana jest z faktem, że ludzie młodzi stanowią w wielu krajach połowę populacji. W wielu przypadkach można więc mówić, że młodzi ludzie to połowa Ludu Bożego (por. ChL 46).
Druga przesłanka jest natury eklezjologicznej, i jest uznawana
za głębszą od poprzedniej. „Kościół dostrzega […] ofiarność
wielu młodych, ich pragnienie zbudowania lepszego świata
i udoskonalenia wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego patrzy na
nich z uwagą, jako na uprzywilejowanych uczestników nadziei,
którą napełnia go Duch Święty. Łaska działająca pośród mło47

Tamże.
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dzieży przygotowuje liczebny i jakościowy rozwój Kościoła.
Słusznie możemy więc mówić o Kościele młodych, pamiętając,
że Duch Święty odnawia we wszystkich młodość łaski”48.
Założony przez Chrystusa Kościół zawiera w sobie pierwiastek młodości49. Jezus wyraził go w metaforze: „nikt […]
młodego wina nie wlewa do starych bukłaków (Mt 2, 22), która zawiera ideę nowego życia wyłaniającego się z wieczności,
spotykającego się z pragnieniem zmiany i nowości. Cechy te
charakteryzują ludzi młodych. Ewangelia, nadająca treść życia
uczniom Chrystusa, także zawiera w sobie nowość i radykalizm, będące udziałem młodzieży. Nie w sposób przypadkowy,
lecz w wyniku zamysłu Jezus wybrał na apostołów osoby młode, cechujące się pragnieniem nowości, zmiany i radykalizmem życiowym. Tego oczekiwał On również od młodzieńca pragnącego podążać za Nim (por. Mk 10, 17-22). „Kościół
narodził się z porywów młodości, wzbudzanych przez Ducha
Świętego żyjącego w Chrystusie i przez Niego przekazanych
uczniom i apostołom, a następnie wspólnotom zgromadzonym
przez nich począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy”50.
Młodość Kościoła wyraża się również w jego sile, pochodzącej od Ducha Świętego. Siła ta pozwala Kościołowi nieustannie odradzać się w myśl zasady: Ecclesia semper reformanda, przełamując wewnętrzne słabości51. Ta siła duchowa
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Kościół młodych (Rzym 31.08.
1994), OsRomPol 15:1994 nr 11, s. 37.
49
Benedykt XVI, Przemówienie Jesteście młodym obliczem Kościoła
i ludzkości (São Paulo 10.05.2007), w: Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI 2005-2007, s. 318-328.
50
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Kościół młodych (Rzym 31.08.
1994), OsRomPol 15:1994 nr 11, s. 37.
51
Tenże, Przemówienie Wy jesteście Kościołem, jesteście nim wszyscy
(Amersfoort 14.05.1985), OsRomPol 6:1985 nr nadzwyczajny I, s. 17.
48
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pomaga Kościołowi przetrwać trudne chwile zewnętrznych
prześladowań i wychodzić z nich mocniejszym i odnowionym52. W życiu ludzi młodych dynamizm mający źródło
w Duchu Świętym pomaga przezwyciężać pokusy zewnętrzne
i wewnętrzne, a także skłania młodych chrześcijan do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła53.
Obecność i zaangażowanie młodych ludzi w Kościele wiąże się z różnorakimi wyzwaniami pastoralnymi54. Zasadniczym jest pomoc, jaką należy udzielać gdy wyrażają potrzebę
zaangażowania się w życie wspólnoty eklezjalnej55. Naturalne
dążenie do wniesienia własnego wkładu w rozwój wspólnoty
Kościoła i w życie społeczne powinien spotkać się ze zrozumieniem i akceptacją duszpasterzy i innych członków Kościoła. Należy odkrywać ponadto talenty i zdolności twórcze oraz
kierować je ku wyższym celom, które mogą zafascynować
młodzież i wzbudzić w nich zapał56. Zadaniem duszpasterstwa
jest zachęcanie młodych ludzi do poświęcenia się wyższym
wartościom, zwłaszcza tym, które oni cenią i pragną przekazywać innym57. Do takich wartości zalicza się: sprawiedliwość,
Franciszek, Homilia Czy jesteście otwarci na „Boże niespodzianki”?
(Rzym 19.05.2013), OsRomPol 34:2013 nr 7, s. 20-22.
53
Św. Jan Paweł II, Dialog z młodzieżą Odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, Kościoła, świata (Lyon 5.10.1986), OsRomPol 7:1986 nr 10, s. 27.
54
Por. T. Panuś, Młodzież nadzieją Kościoła. A czy Kościół jest nadzieją młodzieży? w: Troska Kościoła o współczesną młodzież, s. 92-104.
55
Benedykt XVI, Przemówienie Święci zmieniają Kościół i świat (Kolonia 20.08.2005). w: Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI 2005-2007, s. 67-68.
56
Franciszek, Przemówienie Jesteście polem Bożej wiary (Copacabana/Rio de Janeiro 27.07.2013), OsRomPol 34:2013 nr 8-9, s. 15-16.
57
Benedykt XVI, Homilia Rodzina, szkoła, parafia – miejsca formacji
chrześcijanina (Monachium 10.09.2006), w: Pielgrzymki Ojca Świętego
Benedykta XVI 2005-2007, s. 177-178.
52
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pokój, braterstwo, przyjaźń, solidarność, niestosowanie przemocy58. Są one zgodne z nauczaniem Jezusa, „dlatego też młodzi znajdują w Ewangelii bardziej trwałe i autentyczne wsparcie ideału zgodnego z ich dążeniami i planami”59.
Wyzwaniem dla duszpasterstwa jest wychodzenie naprzeciw niepokojom, lękom, obawom, troskom i rozczarowaniom,
będącym udziałem współczesnej młodzieży60. Ich źródłem są
najczęściej uwarunkowania panujące w świecie, a także pokusy typowe dla wieku młodzieńczego. Zadaniem duszpasterzy
i wspólnot kościelnych jest pomóc młodym ludziom w przezwyciężeniu trudności. Konieczna jest szczera życzliwość,
umożliwiająca znalezienie odpowiednich sposobów wsparcia61. Nie można przy tym zapominać o stawianiu wymagań,
ukierunkowujących wysiłek formatorów i formowanych. Wymagania te powinny być stawiane w sposób rozsądny i konsekwentnie egzekwowane.
Kolejnym wyzwaniem dla duszpasterstwa jest pomoc we
włączeniu się przez młodzież w apostolstwo Kościoła62. Młodym ludziom należy ukazać apostolstwo świeckich jako posługę „wobec braci bliskich i dalekich, w jedności z Kościołem
ewangelizującym”. Młodzi powinni coraz szerszej odkrywać
dziedziny zaangażowania apostolskiego. Formą aktywizacji
Św. Jan Paweł II, List do Młodych Parati semper (31.03.1985), nr 3.
Tenże, Dialog z młodzieżą Odpowiedzi na pytania dotyczące wiary,
Kościoła, świata (Lyon 5.10.1986), s. 27.
60
Benedykt XVI, Przemówienie Przekazujemy wiarę przyszłym pokoleniom (Monachium 9.09.2006), w: Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta
XVI 2005-2007, s. 159-161.
61
Franciszek, Homilia Bez obawy, idźcie służyć (Copacabana/Rio de
Janeiro 28.07.2013), OsRomPol 34:2013 nr 8-9,s. 17-19.
62
Św. Jan Paweł II, Orędzie na IX i X Światowy Dzień Młodzieży
(21.11.1993), OsRomPol 15:1994 nr 2, s. 5.
58
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apostolskiej młodzieży jest dialog, w którym młodzi powinni
dzielić się z Kościołem swoimi dążeniami i planami, zaś Kościół powinien przedstawić im Ewangelię i wynikające z niej
obietnice i wymagania. „Ten dwustronny dialog, który powinien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i wymianę pomiędzy nimi, zaś
dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem bogactwa i młodości” (ChL 46).
Ważnym terenem apostolstwa młodzieży jest Kościół,
a zwłaszcza jego wspólnoty lokalne63. Wspólnoty te niekiedy
dotknięte są kryzysami, stagnacją rozwoju lub brakiem dynamizmu. Powołaniem młodych ludzi jest ożywianie tych wspólnot i przenikanie ich młodzieńczym dynamizmem64. Młodzi
ludzie, podobnie jak starsi członkowie tych wspólnot, wezwani są do przyjęcia krzyża związanego z niedoskonałością
członków Kościoła oraz odpowiedzialności za ich wzrost
i rozwój65. Zadaniem natomiast duszpasterzy i wszystkich wierzących jest wszczepianie młodzieży odwagi i męstwa, aby coraz pełniej rozumiała naturę Kościoła i bardziej angażowała
się na rzecz jego odnowy66.
Szczególnym miejscem realizacji apostolstwa młodych
w Kościele są zrzeszenia religijne. Ich różnorodne charyzmaty
Por. M. Taburski, Uczestnictwo w młodzieżowej wspólnocie religijnej nadzieją na dojrzałość osobową i społeczno-obywatelską, w: W trosce
o młodzież, s. 353-364.
64
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Trwajcie w wierze, nadziei i miłości
(Postojna 18.05.1996), OsRomPol 17:1996 nr 7-8, s. 13.
65
Benedykt XVI, Przemówienie Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu (Wiedeń 9.09.2007), w: Pielgrzymki Ojca Świętego
Benedykta XVI 2005-2007, s. 443-448.
66
Św. Jan Paweł II, Homilia Bądźcie znakiem nadziei dla Kościoła
i świata (Manila15.01.1995), OsRomPol 16:1995 nr 3, s. 21-22.
63

28

Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży

dają możliwość wielorakiego zaangażowania się w apostolat
oraz odpowiadają zróżnicowanym potrzebom duchowym, psychicznym i egzystencjalnym młodzieży67. Dlatego zadaniem
duszpasterzy jest stworzenie swoistej „oferty pastoralnej”
w postaci ruchów, stowarzyszeń i małych grup religijnych, dających możliwość zaspokojenia różnorakich pragnień i dążeń
oraz realizacji różnych form apostolstwa. Wyzwaniem jest
przy tym takie kierowanie życiem tych wspólnot, aby sprzyjały prawidłowej formacji osobowej, duchowej i apostolskiej
swoich członków68.
Wyzwaniem dla duszpasterstwa jest formacja młodzieży do
apostolstwa w świecie69. Młodzi ludzie powołani są do ewangelizacji rzeczywistości ziemskich. Jako konieczność jawi się
pomoc młodzieży w otwarciu na świat i jego potrzeby, zwłaszcza duchowe. Konieczne są ponadto programy formacyjne
kształtujące postawy służebne oraz odpowiedzialność za siebie i swoje życie, a także za innych. W formacji należy uwrażliwiać młodzież na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza ubogich
i opuszczonych70. Ważnym aspektem formacji apostolskiej jest
kształtowanie umiejętności współdziałania71; młodzi ludzie

Por. M. Kielska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – akcja czy
formacja, w: W trosce o młodzież, s. 373-380.
68
Św. Jan Paweł II, Przemówienie Miejsce młodzieży w Kościele
i w świecie (Turyn 3.09. 1988), OsRomPol 9:1988 nr 9, s. 24.
69
Franciszek, Przemówienie Potrzebny jest tlen Ewangelii (Rzym
14.10.2013), OsRomPol 34:2013 nr 12, s. 18-19.
70
Por. W. T. Danilewicz, Rola Kościoła w zakresie wspomagania i aktywizowania młodzieży w środowisku lokalnym, w: W trosce o młodzież,
s. 365-372.
71
Franciszek, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży 2013 r.,
OsRomPol 34:2013 nr 1, s. 18.
67
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powinni mieć świadomość, że „ich apostolat przynależy do
misji Kościoła w świecie”72.
Zakończenie
Duszpasterstwo młodzieży, rozumiane jako towarzyszenie
młodym ludziom w drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem, ma głębokie podstawy teologiczne, przede wszystkim
chrystologiczne, pneumatologiczne i eklezjologiczne. Młodzi
ludzi zostali powołani przez Boga, aby przez życie pójść za
Chrystusem w mocy i świetle Ducha Świętego. Swoje powołanie mają oni realizować w Kościele i w świecie. Rzeczywistości te są nie tylko terenem ich egzystencji, lecz także przedmiotem działalności apostolskiej. Obecność młodych osób
w Kościele i społeczeństwie, obdarzonych powołaniem i mających do spełnienia misję daną przez Boga, wiąże się z koniecznością otoczenia ich troską przez całą wspólnotę Kościoła, od Kościoła domowego poczynając, przez wspólnoty
lokalne, aż po Kościół powszechny.
Słowa kluczowe: teologia pastoralna, duszpasterstwo młodzieży, chrystologia, pneumatologia, eklezjologia.
Theological Foundations of Youth Ministry
The youth ministry is an organized saving institution for the
youth, which is based on the ordinary and extraordinary miniŚw. Jan Paweł II, Homilia Posłannictwo młodzieży w Kościele i świecie (Denver 14.08.1993), OsRomPol 14:1993 nr 11, s. 26.
72
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stry. The basic aim of the youth ministry is leading young people to their maturity in faith so that they could become the
witnesses of Christ. It also aims at shaping ”the new person” in
a young man by influencing him in the intelectual, emotional,
moral, social and religious dimension. As the saving mission,
it is based on theological grounds, among which the most vital
are the christological, pneumatological and ecclesiological
ones. Young people are called by Christ to follow Him and to
unite their lives to Him. Their vocation and mission can be fulfiled in cooperation with the Holy Spirit Who sends them His
gifts. Young people should fulfil their Christian and personal
vocation in the Church and in the world by engaging themselves into the development of the community and the sanctification of the human society.
Keywords: pastoral theology, youth ministry, Christology,
pneumatology, ecclesiology.
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Obraz współczesnej młodzieży
w Polsce
Pytania o obraz młodego pokolenia w Polsce nasiliły się
wraz z przemianami społeczno-kulturowymi po 1989 roku.
Stawia je także teologia pastoralna, dla której diagnoza kondycji religijno-moralnej młodzieży jawi się jako ważny etap badań. Nauki społeczne, zwłaszcza socjologia i psychologia pozwalają na tym etapie rozpoznać charakterystyczne zjawiska,
związane z rozwojem fizycznym, psychicznym, religijnym
młodego pokolenia, a także nakreślić społeczne i kulturowe
uwarunkowania tegoż rozwoju. Ich analizy wykorzystuje
Ks. Kazimierz Święs, dr hab. teologii pastoralnej; prezbiter diecezji
tarnowskiej; kierownik Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Doktorat z socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1994); licencjat teologii pastoralnej (1998); habilitacja na
Wydziale Teologii KUL (2011). Kierunki badań: religijność i jej przemiany,
wartości religijno-moralne, ład społeczno-gospodarczy w świetle nauczania
Kościoła, socjologia wychowania, problematyka transformacji ustrojowej
w Polsce. Autor książki Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej (Lublin 2011) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu
socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.
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duszpasterstwo młodzieży, aby wypracować jak najlepsze
i skuteczne strategie dotarcia z Dobrą Nowiną do współczesnych młodych ludzi. Ukazanie obrazu współczesnej młodzieży nie należy do zadań łatwych. Samo zaliczanie kogoś do kategorii młodzieży może opierać się na różnorodnych
kryteriach. W naukach społecznych przyjmuje się, że młodzieńczy etap życia rozpoczyna się wraz z końcem dzieciństwa, osiągnięciem dojrzałości płciowej, a kończy wraz z założeniem rodziny lub podjęciem pracy zawodowej, czyli wraz
z osiągnięciem dojrzałości społecznej2. Podejmując problematykę współczesnej młodzieży, socjologowie koncentrują się na
uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, problemach edukacji, rynku pracy młodych, zjawiskach negatywnych: ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne. Szeroko jest też
omawiana religijność młodego pokolenia, postawy moralne,
świat wartości. Refleksja nad duszpasterstwem młodzieży
skłania do tego, aby bardziej wyakcentować elementy związane z religijną tożsamością młodego pokolenia. Potrzebne jednak będzie wcześniejsze zarysowanie tła społecznego i kulturowego, w którym przeżywana jest młodość i wchodzenie
w dorosłe życie.
1. Społeczny i kulturowy kontekst socjalizacji młodzieży
Współczesne pokolenie młodych ludzi, chcąc czy nie chcąc,
staje się uczestnikiem globalnych zmian społecznych. Transformacja systemowa w Polsce przedstawia się jako układ zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i polityczK. Koseła, Młodzież. Przegląd problematyki, w: Encyklopedia Socjologii, T. 2., Warszawa 1999, s. 253.
2
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nych. Zjawiska te przebiegają równolegle i wzajemnie na
siebie oddziałują. Młode pokolenie funkcjonuje już w innym
społeczeństwie, niż to z pierwszych lat przełomu ustrojowego.
Dzisiejsza młodzież jest coraz lepiej wykształcona, zainteresowana uczestnictwem w nowym porządku społecznym, ukształtowana przez medialną kulturę, która promuje nastawienie na
sukces i konsumpcję. Z drugiej strony na drodze do podejmowania ról społecznych w dorosłym życiu stają bariery w postaci trudności znalezienia pracy, brak perspektyw na przyszłość.
Do diagnozy sytuacji młodzieży w Polsce stosowane są, nie
bez racji, porównania i metafory zawarte w pracach zachodnich socjologów. Zdaniem Krystyny Szafraniec, młode pokolenie Polaków czasu transformacji można w jakiejś mierze
uważać za porzuconą generację, wystawioną na szczególne ryzyko3. Autorka sytuuje młodzież polską pomiędzy partycypacją i marginalizacją, pomiędzy apatią i zaangażowaniem,
mówi o deficycie obywatelstwa i politycznym eskapizmie. Jest
wiele racji w tych określeniach i każde z nich odsłania jakąś
część prawdy o polskiej młodzieży. Zainteresowania edukacją,
wyższym wykształceniem zderzają się z niedomogami na rynku pracy. Według danych z badań nad aktywnością ekonomiczną ludności Polski (BAEL), stopa bezrobocia młodzieży
wyniosła w IV kwartale 2013 r. 27,3% i przeszło 2,5-krotnie
przewyższała wartość charakteryzującą populację w wieku
produkcyjnym (9,9%). W latach poprzedzających kształtowała
się następująco: 2008 – 17,1%, 2009 – 22,3%, 2010 – 23,6%,
K. Szafraniec, Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, A. Kojder
(red.), Kraków 2007, s. 207-208. Autorka odwołuje się do prac: H. A. Giroux, The Abandoned Generation. Democracy beyond the Culture of Fear,
New York 2003; U. Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere
Moderne, Frankfurt am Main 1986.
3
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2011 – 26,4%, 2012 – 27,4%. Należy dodać, że Polska nie jest
tu wyjątkiem, gdyż w wielu krajach Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży jest wyższy niż u ludzi w wieku produkcyjnym4.
Bezrobocie wśród młodych ludzi ma swe konsekwencje
osobowe, społeczne, ekonomiczne, moralne. Nie znajdując
pracy we własnym środowisku, w niejednym przypadku wybierają emigrację. Często są to osoby uzdolnione, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych i z dużą inwencją osobistą, których wykształcenie i fachowość są potrzebne dla rozwoju Polski5. Do negatywnych zjawisk, związanych z przemianami
rzeczywistości społecznej należy też ubóstwo i wykluczenie
społeczne. Dotyka ono częściej młodzieży i rodzin wielodzietnych. Zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie
silniejsze niż dorosłych6. Wykluczenie społeczne nie sprowadza się jedynie do wymiaru ekonomicznego. Oznacza ono sytuację uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą jednostkom
lub grupom właściwe wypełnianie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych, instytucji społecznych, gromadzenie
zasobów i dochodów w godny sposób. Do nowych zjawisk na
rynku pracy należą też elastyczne formy zatrudnienia, tzw. Mc
praca, szara strefa oraz istnienie osób określanych mianem
working poor (pracujący biedni).
Współczesne młode pokolenie trudno postrzegać wyłącznie
jako przedmiot wychowania i socjalizacji. Jest ono też ważMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy
osób młodych w 2013 roku, Dostępny w Internecie http://www.mpips.gov.
pl [5.06.2014]
5
R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007 s. 50.
6
D. Zalewski, Ubóstwo i zamożność, w: Współczesne społeczeństwo
polskie, A. Giza, M. Sikorska (red.), Warszawa 2013, s. 610.
4
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nym aktorem społecznym w procesie cywilizacyjnych przekształceń. Młodzież jest specyficzną kategorią społeczną,
w której trzeba zauważyć charakterystyczne cechy. Jest to na
pierwszym miejscu faza przejściowa pomiędzy dzieciństwem
i dorosłością. W okresie młodości następuje często zmiana
przynależności grupowej, ale kształtuje się też poczucie przynależności i tożsamości społecznej, następuje wchodzenie
w kulturę7. Chęć zaakcentowania własnej odrębności i bycia
sobą prowadzi w wielu wypadkach do odrzucenia przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów. Oczekiwania cywilizacyjne wobec młodego człowieka rosną w dużym tempie.
Aby im podołać, musi się ciągle rozwijać, aktualizować wiedzę i podnosić kompetencje8. Jakie są strategie przystosowawcze do zmieniającej się rzeczywistości społecznej?. U. Beck
wyjaśnia, że procesy indywidualizacji w nowoczesnym społeczeństwie powodują zamianę przyczyn zewnętrznych (strukturalnych) życiowego niepowodzenia na własną winę, a problemów systemu na własne nieudacznictwo. W młodym
pokoleniu może narastać efekt tzw. psychofali, czyli myślenia,
w którym wyraża się dramat etycznego osamotnienia młodego
człowieka, który bezpośrednie i niedojrzałe doświadczanie
społecznych kryzysów zamienia w poczucie osobistego niespełnienia, winy i lęku. Ta sytuacja wymusza typ działań, który można opisać krótko: „zrób to sam”. Oznacza to, że dla celów własnego trwania trzeba stworzyć obraz świata
skoncentrowany na JA9.
W. Wrzesiński, Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003, s. 40.
J. Kędzior, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, J. Kurzępa, A. Lisowska,
A. Pierzchalska (red.), Wrocław 2008, s. 12-13.
9
K. Szafraniec, Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem, s. 214-215.
7

8

37

Ks. Kazimierz Święs

Być może przytoczone wyżej spostrzeżenie wybitnego socjologa niemieckiego będzie bardziej adekwatne w odniesieniu do polskiej młodzieży dopiero w przyszłości. Obecnie
trudno mówić o skrajnym indywidualizmie młodych w relacjach międzyludzkich. Stosowanie zasady miłości bliźniego
w życiu zaakceptowało 58,9% maturzystów badanych w 2008
i 2009 roku w pięciu wybranych miastach Polski, a 64,3% zdecydowanie odrzucało nastawienie egoistyczne, wyrażone
w kwestionariuszu twierdzeniem: „trzeba się przede wszystkim troszczyć o to, aby dorównać innym, w przeciwnym razie
nie ma się nic z życia”. Powtarzane badania w środowiskach
uczniów szkól ponadgimnazjalnych wskazują, że hierarchia
celów i dążeń jest trwała. Na pierwszym miejscu (sondaż
z 2013) stawiana jest miłość i przyjaźń – 49%, udane życie rodzinne – 48%. W dalszej kolejności młodzież kieruje uwagę
ku sprawom zawodowym. Ciekawą pracę jako swój cel widzi
41%, do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej aspiruje
35%. Dobrej sytuacji materialnej oczekuje 35%, spokojnego
życia 28%. W mniejszym stopniu uczniowie pragną barwnego,
rozrywkowego życia (15%), udanego życia seksualnego
(12%). Charakterystyczne, a zarazem niepokojące jest to, że
młodzi ludzie małą uwagę przywiązywali do takich wartości
jak: bycie użytecznym dla innych (10%), sukces w nauce lub
sztuce (9%), niezależność w pracy (7%), życie zgodne z zasadami religijnymi (6%)10. Jednocześnie ci sami uczniowie wydają się być coraz bardziej pesymistyczni w postrzeganiu własnych perspektyw życiowych. W 2013 roku większość z nich
uznała, że ma lepsze szanse na życie, aniżeli ich rodzice (52%).
R. Boguszewski, K. Kowalczuk, Aspiracje, dążenia i plany życiowe
młodzieży, w: Młodzież 2013. Opinie i diagnozy nr 28, M. Grabowska,
J. Kalka (red.), Warszawa CBOS 2014, s. 12-13.
10
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W poprzednich latach znacznie więcej respondentów deklarowało taką opinię; w roku 2008 – 75% a w roku 2010 – 71%.
Jednocześnie częściej badani wybierali pogląd, iż są kolejnym
„straconym pokoleniem” (2008 – 14%, 2010 – 15%, 2013 –
25%)11. Być może jest to wynikiem oceny sytuacji politycznej
i gospodarczej w kraju. Większość młodzieży (70%) przyznawała, że nie jest zadowolona z funkcjonowania demokracji.
a jedynie 16% było odmiennego zdania. W porównaniu z 2010
rokiem młodzi ludzie częściej deklarują niezadowolenie
z obecnego ustroju (wzrost o 9%), a jednocześnie rzadziej wyrażana jest satysfakcja (spadek o 6%)12.
Teoretyczne rozważania i empiryczne studia na temat młodzieży dostarczają obrazów, które różnią się między sobą. Dowodzi to prawdziwości tezy o zróżnicowaniu współczesnych
środowisk młodzieżowych w Polsce. Podziały przebiegają nie
tylko poprzez usytuowania przestrzenne, związane z miejscem
zamieszkania, statusy socjoekonomiczne, charakter edukacji,
ale też są generowane przez uczestnictwo w kulturze, rodzaj
więzi rówieśniczych, przemiany obyczajowe i mentalne13. Na
zróżnicowanie pokolenia młodzieży większy wpływ ma
zmienny kontekst społeczno-kulturowy, aniżeli biologiczno
-naturalne uwarunkowania. Jak zauważa A. Potocki, zróżnicowane wyzwania cywilizacyjne różnicują także pokolenie młodych ludzi. Współczesna młodzież okazuje się czasem mało
refleksyjna, a czasem dokładnie kalkulująca. Niekiedy nastaR. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, w: Młodzież 2013, s. 112.
12
M. Herrmann, Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce, w: Młodzież 2013, s. 53- 56.
13
B. Fatyga, Polska młodzież w okresie przemian, w: Wymiary życia
społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Warszawa 2004, s. 303.
11
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wiona na konsumpcję, a innym razem zdolna do inwestowania
w samych siebie. Czasami jest to pokolenie wycofujące się
z publicznej sfery życia, ale jednocześnie ciekawe świata14.
Młodzież, bardziej niż dorośli, nastawiona jest na wszelkie nowości kulturowe, szybciej je przyswaja. Elementy kultury napływające z zachodniego kręgu cywilizacyjnego wnoszą w życie jednostek nowe wzory zachowań. W tej dziedzinie
obserwujemy pogłębiający się pluralizm, który oznacza różnorodność postaw, poglądów norm moralnych, orientacji na wartości. Cechą współczesnego pluralizmu jest podniesienie go
do rangi jednej z podstawowych wartości społecznych. Stąd
też mocno akcentuje się tolerancję dla wszelkich poglądów,
działań i zachowań w społeczeństwie. Te zjawiska mają swe
reperkusje w sferze religijnej i moralnej.
2. Identyfikacje religijne młodzieży
Socjologowie podkreślają, że w badaniach religijności młodego pokolenia Polaków trzeba zwrócić uwagę na perspektywę
indywidualizacji i emancypacji jednostki z ograniczeń społecznych, ideologicznych, władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak
ważną perspektywą jest też rozpatrywanie obecnego stanu religijności młodego pokolenia oraz jej zmian w kontekście więzi
i wspólnoty15. W opisie religijności młodzieży nie wolno zapominać, że jest to religijność w trakcie tworzenia się. Jej rozwój
A. Potocki, Tendencje w przemianach polskiej młodzieży, w: Troska
Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, A. Offmański
(red.), Szczecin 2008, s. 34-35.
15
T. Szawiel, Wiara religijna polskiej młodzieży (1992-2002), w: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, P. Mazurkiewicz (red.), Warszawa 2003, s. 119-120.
14
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przebiega łącznie z procesami intelektualnymi, emocjonalnymi
i wolitywnymi. W tym rozwoju podstawową rolę odgrywa kilka czynników. Są to: doświadczenie, potrzeby, emocje i grupy
społeczne16. Dojrzewanie na płaszczyźnie struktur psychicznych i psychospołecznych oraz duchowych warunkuje nabywanie przez jednostkę znaczeń, sensów i zasad życia religijnego. Religijność młodych jest w tym czasie poddana procesowi
wewnętrznej przemiany. Dotychczasowa religijność autorytarno-moralna ustępuje formie religijności bardziej autonomicznej, akcentującej osobisty związek z Bogiem, własne wybory.
Polskie przemiany ustrojowe nie wpłynęły rewolucyjnie na
ogólne identyfikacje religijne. Tadeusz Szawiel wskazuje przyczyny tego fenomenu. Pierwsza to fakt, że zmiany po roku
1989 nie rozerwały istniejących więzi społecznych, nie odnotowano wielkich migracji. Zmiany oczywiście były, ale wpisywały się w taki sam kontekst. Nie było powodów, aby porzucić
praktyki religijne. Drugim czynnikiem było sprawne działanie
instytucji kościelnych. Trzeci to powrót religii do szkół, co
w skali masowej podtrzymywało, a nawet pobudzało motywacje religijne. Ważnym był też fakt, że w biografiach religijnych
wielu młodych ludzi był obecny polski Papież, także bezpośrednio poprzez pielgrzymki, które w Polsce zawsze były wielkim wydarzeniem religijnym i narodowym17.
Socjologowie religii w Polsce na ogół przypisywali duże
znaczenie do parametru globalnych wyznań wiary. Proporcje
wierzących, obojętnych lub niewierzących wśród ogółu Polaków pomagały ocenić zasięg i skuteczność laicyzujących oddziaływań ze strony socjalistycznego kierownictwa państwa,
albo też stanowić wyraz sprzeciwu wobec propagandy ateJ. Makselon, Dynamika religijności, w: Psychologia dla teologów,
J. Makselon (red.), Kraków 1995, s. 283.
17
T. Szawiel, Wiara religijna polskiej młodzieży, s. 146-147.
16
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izmu18. W ogólnopolskiej próbie młodzieży badanej w 2005
roku 12,0% określiło się jako głęboko wierzący, 55,5% wierzący, 22,2% to niezdecydowani, 5,7% obojętni religijnie,
4,6% niewierzący. W roku 2009 kolejność wskaźników odpowiednio: 10,4%; 61,7%; 18,8%; 9,0%; 3,7%19. W zrealizowanych przez CBOS sondażach można zauważyć pewne tendencje zmian w autodeklaracjach wiary młodzieży ostatnich klas
szkół ponadgimnazjalnych. W 2008 roku 8% uczniów określiło się jako głęboko wierzący, 73% jako wierzący, 13% niezdecydowani, 5% niewierzący. W roku 2010 w tej samej kolejności: 6%, 71%, 16%, 7%, zaś w 2013 roku odpowiednio: 6%,
65%, 18%, 10%. Dla przykładu warto zauważyć, że w 1996
roku wskaźniki układały się następująco: 6%, 74%, 14%, 5%.
Komentatorzy tych wyników zauważają, że od połowy lat
dziewięćdziesiątych można obserwować zmiany w deklaracjach wiary. W porównaniu z rokiem 1996 nie zmienił się
wprawdzie odsetek osób określających swoją wiarę jako głęboką, jednak o 9 punktów procentowych zmalał odsetek badanych postrzegających się jako wierzący (z 74% do 65%),
zwiększył się natomiast udział niezdecydowanych (z 14% do
18%) oraz niewierzących (z 5% do 10%)20.
W całej zbiorowości młodzieży z klas maturalnych z pięciu
miast Polski (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk),
badanych w roku szkolnym 2008/2009 8,9% uznało siebie za
głęboko wierzących, 51,9% – za wierzących, 19,7% – za nieJ. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie
europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004, s. 152.
19
S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym.
Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa - Rzeszów 2012,
s. 263.
20
R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie, s. 108.
18
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zdecydowanych w sprawach wiary, 11,0% – za obojętnych religijnie, 5,3% – za niewierzących, (3,2% – brak odpowiedzi).
W badaniach prowadzonych w tych samych środowiskach
w roku 1994 łączny wskaźnik głęboko wierzących wynosił
68,3%, natomiast obojętnych i niewierzących 10,3%. Fakt, że
ponad trzecia część młodzieży maturalnej nie zdołała określić
siebie jako wierzącą może świadczyć o powolnej sekularyzacji
środowisk młodzieżowych w Polsce. Spadek proporcji wierzących z jednoczesnym wzrostem odsetka postaw indyferentnych
w środowiskach młodzieżowych jest oznaką nowych trendów
w religijności tej kategorii21. Wśród maturzystów Lublina, zapytanych na przełomie 2009/2010 roku 8,5% uznało się za głęboko wierzących, 60,3% za wierzących, 19,6% za niezdecydowanych, ale przywiązanych do tradycji religijnej, 9,2% za
obojętnych w sprawach wiary i 2,4% za niewierzących22.
Przytoczone wybiórczo wskaźniki autodeklaracji wiary
młodzieży w Polsce ujawniają nieznaczne zmiany w nastawieniu młodego pokolenia wobec religii. Obok wzrastających
proporcji tych, którzy uważają się za niezdecydowanych czy
nawet obojętnych w sprawach religii, zauważa się narastający
dystans wobec postaw religijnych starszego pokolenia. W populacji maturzystów z pięciu miast Polski wskaźnik osób deklarujących zgodność poglądów religijnych z ojcem zmienił
się w latach 1994-2009 nieznacznie (z 47,3% do 45,%). Znaczniejsze różnice ujawniły się przy ocenie zgodności poglądów
młodzieży z matką (z 55,5% do 45,3%)23. Widać tu wpływ reguł życia w pluralistycznym społeczeństwie, w którym wiara
J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów latach
1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin 2011, s. 162-164.
22
M. Rola, Świadomość moralna maturzystów lubelskich, w: Religijne
wymiary życia społecznego, H. Mielicka-Pawłowska (red.), Kielce 2013, s. 194.
23 J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów, s. 166-167.
21
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religijna staje się coraz bardziej przedmiotem wyboru i osobistej decyzji.
Ważnym wskaźnikiem globalnych postaw wobec religii są
autodeklaracje praktyk religijnych. Uczestnictwo w religijnych obrzędach jest przede wszystkim wyrazem osobistej wiary, ale też pełni funkcje społeczne. Wysoki poziom praktyk religijnych wiąże się na ogół z deklarowanym zaufaniem do
Kościoła, z religijnością rozumianą jako pewien styl życia,
z różnymi przejawami doświadczenia religijnego, z wyższą
aprobatą wartości i norm moralnych. W 2005 roku odnotowano w Polsce 36,6% młodych systematycznie praktykujących;
niesystematycznie - 30,8%; rzadko - 20,9%; niepraktykujących -7,0% (4,7% nie dotyczy). W 2009 roku odnotowano odpowiednio: 32,0%; 29,0%; 30,0%; 7,5% (1,5% nie dotyczy)24.
Łączny wskaźnik regularnie lub prawie regularnie spełniających praktyki niedzielne kształtował się w 1988 roku na poziomie 67,9%, w 2005 roku – 55,2%25. Najmłodsi respondenci
(18-24 lata) w 12 badanych diecezjach przyznawali, że uczestniczą we Mszy świętej w każdą lub prawie każdą niedzielę (od
33% do 88%); przystępują kilka razy w roku do spowiedzi (od
35% do 68%); modlą się prywatnie codziennie lub prawie codziennie (od 27% do 71%)26. W studium nad praktykami religijnymi Polaków J. Mariański zauważa, że wśród młodzieży
wzrasta odsetek absentujących się od praktyk religijnych.
24

s. 288.

S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym,

Tenże. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa 2008 s. 191.
26
S. H. Zaręba, Religijność młodzieży - podstawowe parametry, w: Religia – Kościół – Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996-2006, W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), Warszawa 2005,
s. 120-123.
25
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Wskaźnik deklarujących regularne spełnianie praktyki niedzielnej, kształtuje się poniżej 40%, a w rzeczywistości jest
z pewnością niższy27.
Globalne postawy wobec wiary nie przesądzają o jakości
samej wiary religijnej. Warto przyjrzeć się pokrótce, jak młode
pokolenie, które jest w stadium kształtowania własnej religijności przyswaja konkretne elementy doktryny katolickiej. Od
początku empirycznych badań nad religijnością zwracano
uwagę na to, że osoba religijna powinna posiadać określony
światopogląd religijny i uznawać prawdziwość dogmatów
własnej religii. Każda religia utrzymuje bowiem pewien zespół wierzeń, które jej wyznawcy powinni przyjąć za własne28.
Na ideologiczny wymiar religijności składa się, w odniesieniu
do katolicyzmu, spójny system prawd wiary. Są one ujęte
w oficjalne formuły zwane dogmatami. Bycie religijnym zakłada uznanie realności istnienia poza empirycznej rzeczywistości oraz podporządkowanie się jej w sytuacjach codziennego życia. Te dwa aspekty zawierają się w osobistych
przekonaniach religijnych. W procesie religijnego wychowania stopniowo przekazywany jest bogaty depozyt wiary ujęty
w uporządkowany system pojęć, wyobrażeń i twierdzeń dotyczących Boga, człowieka i świata. Socjologiczne badania religijności wskazują, że deklarowanym postawom wobec wiary
towarzyszą jej jakościowe zróżnicowania. Okazuje się, że tylko niespełna połowa (45%) badanych w 2013 roku uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce deklaruje niezachwianą wiarę w Boga. Do wiary w Boga, ale z pewnymi wątJ. Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Sandomierz 2014, s. 342.
28
Ch. Glock, R. Stark, Wymiary zaangażowania religijnego, w: Socjologia religii. Antologia tekstów. Wybór i wprowadzenie, W. Piwowarski, Kraków 1998, s. 184.
27
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pliwościami przyznało się 26% ankietowanych. Na trzecim
miejscu byli ci, którzy opowiedzieli się za twierdzeniem:
„Czasami wydaje mi się, że wierzę w Boga, a czasami, że nie
wierzę” (10%). Brak wiary w osobowego Boga i jednocześnie
przekonanie o istnieniu pewnego rodzaju Siły Wyższej wyraża
7% ankietowanych. Podobne odsetki stanowią ci, którzy nie
potrafią ocenić, czy Bóg istnieje, oraz nie wierzą, że jest sposób, aby to sprawdzić (6%), a także ci, którzy deklarują zupełny brak wiary w Boga (6%). Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że deklaracje zdecydowanej wiary są silnie związane
z niezachwianą wiarą w Boga. Okazuje się, że wśród głęboko
wierzących 92% nie ma wątpliwości co do istnienia Boga,
wśród wierzących – 59%, wśród niezdecydowanych – 7%29.
Powiększający się zakres wolności i wyboru w pluralistycznym społeczeństwie powoduje, że faktyczne przekonania religijne odbiegają od nauczania Kościoła. Widać to w postawach wobec konkretnych prawd zawartych w katolickim Credo.
W badaniach z 2005 roku 84,9% młodzieży zadeklarowało wiarę
w Boga osobowego; 68,6% w Trójcę świętą; 61,9% w istnienie
wiecznej nagrody lub kary; 59,1% w istnienie piekła (w roku
2009 odpowiednio: 71,7%; 78,3%; 70,8%; 70,8%30. W pytaniach
dotyczących zmartwychwstania na końcu czasów opinie badanych w 2005 roku były następujące: ludzie zmartwychwstaną
z duszą i ciałem - 26,6%; żyć będą tylko dusze ludzkie – 43,6%;
ani dusza, ani ciało nie zmartwychwstanie – 5,3%, nie będzie
żadnego Sądu Ostatecznego – 4,1%; inne opinie – 18,8% (w roku
1998 odpowiednio: 27,0%; 40,9%; 3,9%; 5,2%; 23,0%)31
R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie, s. 110.
30
S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym,
s. 277-279.
31
Tenże, W kierunku jakiej religijności?, s. 166.
29
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Zacytowane dane z badań ukazują, że postawy młodych ludzi wobec dogmatów wiary odbiegają od oficjalnej doktryny
katolicyzmu. Odnosi się to zwłaszcza do wiary w życie pozagrobowe, istnienie wiecznej nagrody lub kary, czyściec, piekło, zmartwychwstanie ciał. Akceptacja prawd wiary staje się
dzisiaj częściej sprawą osobistego wyboru w kontekście innych wierzeń i ideologii. W nowoczesnych społeczeństwach
tematy umierania, życia pozagrobowego spychane są na obrzeża ludzkiej świadomości. Socjologiczne badania potwierdzają,
że wyobrażenia o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci
mało korespondują z doktryną katolicką32. Jak zauważa J. Mariański, szacowanie zasięgu postaw selektywnych w społeczeństwie polskim nie jest równoznaczne z procesami prywatyzacji religii. Proporcja młodych o selektywnych postawach
wobec religii waha się prawdopodobnie od kilkunastu do 30%40%. Pełną ortodoksyjność wykazuje mniej niż połowa badanej młodzieży szkolnej33. W tej sytuacji zadaniem duszpasterzy i katechetów jest namysł nad tym, jak przekazywać
młodym ludziom prawdy wiary, aby kształtować właściwe postawy religijne. Materiały z badań empirycznych pozwalają
stwierdzić, że postawy młodzieży wobec prawd wiary polaryzują się na tych, którzy traktują swoje przekonania z pewną
dozą niepewności, i na tych, którzy zdecydowanie wierzą
w pewność i prawdziwość swoich przekonań religijnych34.
Przekaz prawd wiary musi iść bardziej w kierunku ukazywania ich egzystencjalnego znaczenia, aniżeli pamięciowego
przyswajania katechizmowych formułek.
I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Kraków 2001, s. 112.
33
J. Mariański, Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011, s. 45.
34
Tenże, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008, s. 300.
32
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3. Moralność młodego pokolenia
Jednym z charakterystycznych symptomów ponowoczesnego społeczeństwa jest tzw. dyferencjacja strukturalna i funkcjonalna. Oznacza to przynależność jednostki do wielu wyodrębnionych subsystemów społecznych. Pogłębia się
indywidualizacja w kształtowaniu osobistej biografii, wzorów
życia oraz tożsamości osobowej. Zjawiska te dają o sobie znać
w sferze moralności, tak w płaszczyźnie ogólnych orientacji
moralnych jak też w ocenie konkretnych spraw. Wiele badań
dostarcza informacji, że w środowiskach młodzieżowych upowszechnia się takie nastawienie do moralności, według którego nie istnieje dobro samo w sobie i zło samo w sobie, lecz jest
ono sprawą indywidualnego uznania. Pewnym symptomem
odchodzenia od moralności ogólnej do sytuacyjnej jest kwestionowanie istnienia obiektywnych kryteriów moralnych pozwalających na ocenę co jest dobre a co złe. Rozmywanie się
ocen moralnych łatwo może stać się źródłem dylematów moralnych, kryzysu tożsamości osobowej, a nawet utraty sensu
życia.
W poniższym zestawieniu, tytułem przykładu, ukazano jak
młodzież wypowiadała się w kwestii istnienia jasnych kryteriów moralnych. Chodziło o wybór pomiędzy następującymi
stwierdzeniami: A) Istnieją jasne kryteria określające, co jest
dobre, a co złe. Mają one zastosowanie do każdego, niezależnie od okoliczności; B) Nie ma jasnych i absolutnych kryteriów określających, co jest dobre, a co złe. Dobro i zło zależy
w znacznej mierze od okoliczności.
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Kategoria
odpowiedzi

Młodzież
w Polsce
1998

Młodzież
w Polsce
2005

Maturzyści
Maturzyści
z wybranych
z Lublina
pięciu miast
2009/2010
2009

Twierdzenie A

19,0

21,1

14,2

24,4

Twierdzenie B

49,6

54,6

67,6

58,9

Inna opinia

7,1

6,9

6,3

5,9

Brak zdania
lub odp.

24,3

17,3

11,4

10,9

Nastawienie do ogólnych norm moralnych (dane w %). Źródło: J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów latach 1994-2009. Studium socjologiczne. Lublin 2011, s. 211-214.

Osoby przekonane do istnienia absolutnych norm moralnych są w środowiskach młodzieżowych mniejszością. Te
przekonania potwierdzają się w etycznej ocenie konkretnych
spraw i zachowań. Dziedziną najbardziej dotkniętą przez selektywność, jest moralność małżeńsko-rodzinna. Zjawisko to
daje się zauważyć od wielu lat niemal we wszystkich badaniach nad religijnością polskiego społeczeństwa. Powodem
może być lansowana przez większość mediów wizja rodziny
i małżeństwa odbiegająca daleko od chrześcijańskiej etyki.
W badaniach prowadzonych w 2013 roku przez CBOS uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wypowiadali się
na temat życia seksualnego. Z twierdzeniem, że pierwsze kontakty seksualne młodzi ludzie powinni mieć dopiero po ślubie
zgodziło się 14%, nie zgadzało się 64%, nie potrafiło wypowiedzieć się w tej sprawie 22%. Dziesięć lat wcześniej w 2003
roku odpowiedzi układały się kolejno: 15%, 69%, 16%. Prawie trzy czwarte (73%) akceptowała twierdzenie, że jest zupełnie normalne to, iż kochający się ludzie utrzymują ze sobą
kontakty seksualne, ślub nie jest do tego konieczny; nie zga49
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dzało się 14%, a niezdecydowanych było 13% (w 2003 roku –
74%, 16%, 10%). Pogląd, że seks nie wymaga ani miłości ani
małżeństwa, nawet przelotny związek może dostarczyć przyjemnych i pięknych przeżyć deklarowało 31%, nie zgadzało
się – 52%, zaś 16% nie miało zdania w tej sprawie (w 2003
roku odpowiednio: 42%, 43%, 15%). Opinię, że głównym celem seksu w małżeństwie jest przede wszystkim prokreacja,
czyli posiadanie potomstwa akceptował prawie co czwarty badany (24%), nie zgadzało się 59%, nie wyraziło zdania 17%35.
Według autorów raportu „postawy młodych ludzi wobec kontaktów seksualnych, w aspektach podlegających ocenie w kolejnych edycjach badania, można określić jako dość stabilne.
Dotyczy to przede wszystkim wysokiego poziomu akceptacji
seksu przedmałżeńskiego i seksu będącego wyrazem uczucia
poza instytucją małżeństwa – od pięciu lat mamy do czynienia
z niemal identycznymi odsetkami wskazań. Niewielką zmianę
notujemy w odniesieniu do kontaktów seksualnych podejmowanych w oderwaniu od miłości i małżeństwa - w stosunku do
lat ubiegłych mniej zwolenników i więcej przeciwników ma
obecnie seks w ujęciu hedonistycznym”36.
W badaniach Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA zrealizowanych w 2005 roku na ogólnopolskiej próbie młodzieży
uczącej się i studiującej, współżycie seksualne przed ślubem
kościelnym uznało za dopuszczalne 58,9%, za niedopuszczalne
9,2%, zaś stanowisko relatywizujące (odpowiedź „to zależy”)
wybrało 18,1%. Oceny zdrady małżeńskiej były odpowiednio:
3,4%, 67,1%, 13,0%; rozwodów: 21,3%, 15,5%, 42,4%; stosowania antykoncepcji: 56,8%, 6,8%, 15,6%; aborcji: 8,4%,
45,0%, 27,5%; eutanazji: 17,5%, 26,3%, 29,1%; związków hoR. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie, s. 140-143.
36
Tamże, s. 141.
35
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moseksualnych: 20,0%, 38,9%, 11,9%, prostytucji: 10,9%,
44,4%, 16,4%37. Studenci uczelni lubelskich badani w roku
akademickim 2011/2012 w 26,4% uważali za dozwolone rozwody, za niedozwolone 14,2%, relatywizowali ocenę – 53,6%;
przerywanie ciąży – 9,4%, 52,9%, 34,4%; eutanazja – 12,7%,
39,4%, 40.0%; zapłodnienie in vitro – 46,4%, 18,7%, 26,9%.
W innych sprawach wymagających oceny etycznej wypowiadali się następująco: praca „na czarno” – 27,9%, 6,1%, 60,8%;
unikanie płacenia podatków – 27,2%, 26,5%, 35,0%; zakup
prac dyplomowych – 24,0%, 37,8%, 29,8%38.
Porównanie deklaracji wiary młodzieży, stopnia akceptacji
określonych dogmatów z postawami wobec norm i zasad moralnych obecnych w nauczaniu Kościoła wskazuje na tendencję do emancypowania sfery poglądów i postaw moralnych
spod wpływu religii. W dziedzinie moralności rysuje się
znaczny zakres autonomii. Pogłębiający się w różnych dziedzinach życia pluralizm owocuje na płaszczyźnie moralnej indywidualizmem w ludzkich postawach i zachowaniach. Badacze moralności zauważają, że z jednej strony jest to proces
kwestionowania wartości i norm powszechnie obowiązujących, z drugiej zaś wzrost znaczenia kryteriów indywidualnych i subiektywnie ważnych. W skrajnych wypadkach może
to prowadzić do nihilizmu, w którym wszelkie orientacje i decyzje etyczne tracą moc wiążącą. W sposób szczególny kwestionowana jest rola religii związana z upowszechnianiem i legitymizacją norm i wzorów postępowania moralnego39.
S. H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności?, s. 288-354.
J. Kozak, Postawy moralne studentów Lublina w warunkach zmiany
ustrojowej, w: Religijne wymiary życia społecznego, H. Mielicka-Pawłowska (red.), Kielce 2013, s. 176-188.
39
J. Mariański, Młodzież miedzy tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Lublin 1995, s. 99.
37
38
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Przykłady z badań socjologicznych i sondaży opinii publicznej wskazują na liberalizację poglądów z zakresu moralności
małżeńskiej. Zdecydowana mniejszość młodzieży polskiej akceptuje doktrynę moralną Kościoła w omawianej kwestii. Młodzi ludzie bardziej wydają się sami kreować zasady postępowania, aniżeli podporządkować się ustalonym i narzucanym
normom i regułom. W ponowoczesnej moralności swoistym
trendem jest przechodzenie od religijnej moralności do jakiś
form innej moralności. Można to skomentować słowami kard.
J. Ratzingera: „W świecie, gdzie pieniądz i bogactwo są miarą
wszystkiego, gdzie wolnorynkowość narzuca nieubłagane prawa, autentyczna etyka katolicka wielu ludziom wydaje się obcym ciałem, przeżytkiem, rodzajem meteorytu kontrastującym
nie tylko z konkretnymi zwyczajami życia, ale także z podstawą
sposobu myślenia. Liberalizm w dziedzinie ekonomicznej, odpowiada na płaszczyźnie moralnej-permisywizmowi”40.
Podsumowanie
Globalne spojrzenie na przedstawione wyniki badań socjologicznych wskazuje na selektywność, jako dominującą tendencję w postawach religijnych i moralnych młodego pokolenia. W ogromnej większości badań ponad 90% młodych ludzi
deklaruje swą przynależność do katolicyzmu. Wysokie wskaźniki utrzymują się także w parametrze globalnych postaw wiary. Większe oddalenie od oficjalnej doktryny katolicyzmu obserwuje się w wymiarze osobistych przekonań religijnych
i wierzeń. Młodzież ma duże wątpliwości w dziedzinie wiary
w życie pozagrobowe, istnienie wiecznej nagrody lub kary,
40

J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Kraków-Warszawa 1986, s. 71.
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czyściec, piekło, zmartwychwstanie ciał. Jeszcze dalej od nauki Kościoła odbiegają poglądy w zakresie moralności katolickiej. Dotyczy to zwłaszcza nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Zarysowane niespójności mogą być oznaką
tworzenia własnego modelu religijności, dalekiej od instytucjonalnych wymogów (religijność pozakościelna). Diagnozy
religijności młodego pokolenia w Polsce, ukazywane w wielu
badaniach i przez różnych autorów trzeba traktować jako komplementarne, nawet przy różnicach uzyskanych rezultatów. Do
kategorii „młodzież” zalicza się osoby w wieku 15-24 lata,
a nawet młodsze. W takim przedziale będą mieścić się różne
kategorie wiekowe (starsza i młodsza młodzież) oraz różne
punkty na drodze edukacji (charakter szkół), co także jest
czynnikiem różnicującym religijność. Innymi czynnikami jest
środowisko zamieszkania oraz region kraju. Uzasadnione zatem będą tezy o sekularyzacji, stabilizacji a nawet rewitalizacji
religii i moralności młodych41. Potwierdzone przez badania socjologiczne i obserwacje duszpasterzy są też opinie o stabilizacyjnym charakterze katolicyzmu w populacji młodzieży szkolnej i akademickiej. Młodzi ludzie postrzegają sensotwórcze,
terapeutyczne i integracyjne funkcje religii42.
Na pytanie o przyszłość religijności polskiej młodzieży socjologia religii nie może udzielać odpowiedzi. Tym bardziej
nie może ona dać gotowej recepty na to co robić, aby swoistego „kapitału” religijnego młodych nie zmarnować. To ostanie
zadanie należy już do teologów pastoralnych, katechetów,
duszpasterzy. Za socjologicznymi analizami trzeba dostrzegać
konkretnych młodych ludzi, którzy borykają się z trudnościami wieku dorastania. Wydaje się, że jednoznaczna ocena duszpasterstwa młodzieży w Polsce w kategoriach sukcesu lub po41
42

J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów, s. 496-498.
S. H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności?, s. 508.
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rażki jest przedwczesna, o ile w ogóle możliwa. Aby trochę
przybliżyć problem, potrzebne byłyby badania funkcjonowania różnych struktur, typów i charakteru duszpasterstwa młodzieży. Na religijność i moralność należy też spojrzeć jako na
czynniki kierunkujące życiową aktywność. Młode pokolenie
jest przecież ważnym aktorem społecznym.
Słowa kluczowe: socjologia, młodzież, religijność, moralność, socjalizacja.

The identity of contemporary youth in Poland
Religious education of the young generation tends to shape
a mature religious identity, where religious faith is a value lived personally. Sociological studies allow one to recognize
cultural contexts, lifestyles, religiosity as well as accepted
norms and moral values. This knowledge helps to develop appropriate strategies for pastoral work with youth. In this article
the author shows the socio-cultural context of socialization of
young people. When describing religious attitudes cites data
from sociological research concerning self declaration of faith,
religious practices and beliefs. In the description of morality
draws attention to the general acceptance of moral orientations
and specific norms. The dominant trend of the changes of religiosity is selectivity. Young people willing to declare their faith, but rarely agree with the specific dogmas of the faith. The
most contested are Catholic moral rules.
Keywords:
socialization.

sociology,

youth,
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Lekcja religii – odpowiedzialna praca
na rzecz polskiej szkoły i Kościoła
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi (nowe
spojrzenie) na jedno z ważnych zagadnienia współczesnego
duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce, by wypracować odnowione kierunki działań. Zakres tego artykułu jest wąski, bowiem szkolna lekcja religii nie jest działaniem ściśle duszpasterskim, nie wyczerpuje też całej złożonej rzeczywistości
katechezy, niemniej jednak ma ścisłe odniesienie do duszpasterstwa i uczestniczy w katechetycznej posłudze Kościoła
w Polsce. Pragnę zastrzec, że nie będę bronił dotychczasowej
koncepcji, w którą środowisko ATK-UKSW włożyło niemały
wysiłek w trakcie tworzenia dokumentów katechetycznych
z roku 2001. Nie będę także koncepcji tej generalnie podwaKs. Piotr Tomasik, prof. dr hab. nauk teologicznych w zakresie katechetyki, prezbiter diecezji warszawsko-praskiej, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii
Katechezy UKSW, profesor PWT w Warszawie, wykładowca WMSD
w Warszawie i WSD w Warszawie-Pradze, konsultor Komisji Wychowania
Katolickiego i Rady Naukowej oraz koordynator Biura Programowania Katechezy przy Konferencji Episkopatu Polski, wiceprezes Warszawskiego
Towarzystwa Teologicznego, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej.
1
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żał, choćby z tego powodu, że niektóre jej elementy wciąż czekają na realizację. Nawrócenie pastoralne rozumiem bowiem
nie jako przekreślenie tego, co było dotychczas, ale jako pogłębienie oraz docenienie tych aspektów, które zostały niepotrzebnie zapoznane. Zasada ta jest obecna w Dokumencie z Aparecidy. W istotnym miejscu dokumentu, gdzie definiowane jest
nawrócenie pastoralne, czytamy: Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego2.
W podobnym duchu wypowiada się papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium, gdy stwierdza: Reformę struktur, wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w następujący sposób: należy sprawić, by stały się
bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich
swych formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło wszystkich pracujących w duszpasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy „wyjścia”3. Chodzi zatem o duszpasterstwo, które porzuci bezpieczne trwanie, by zachować, to
co zgromadzono, ale rozpocznie misję, choć niekoniecznie
w ten sposób, by zniszczyć wszystko to, co zbudowano.
Na wstępie chciałbym podkreślić krajowy rys nauczania religii w szkole: koncepcja lekcji religii uzależniona jest od warunków zewnętrznych, jakie kształtują życie społeczne i sytuację Kościoła w danym kraju i w danym czasie, a także od
praktyki miejscowego Kościoła i decyzji miejscowego Episkopatu, który tę praktykę ukierunkowuje.
W niniejszym artykule chcę odpowiedzieć na następujące
pytania:
V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
Dokument końcowy „Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa,
aby nasze narody miały w Nim życie”, p.370.
3
EG 27.
2
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Jakie są podstawowe uwarunkowania koncepcji szkolnej
lekcji religii?
Jaka jest koncepcja szkolnej lekcji religii w Polsce?
Jakie są szanse i zagrożenia w realizacji owej koncepcji
lekcji religii?
1. Uwarunkowania koncepcji szkolnej lekcji religii
Pierwsza grupa uwarunkowań nauczania religii konstruowana jest przez sytuację społeczną. Składają się na nią przede
wszystkim stosunki ludnościowe, w tym wyznaniowe i narodowościowe, także ustrój polityczny, wyrażający specyficzną
doktrynę państwową, system szkolny, wreszcie tradycja nauczania religii, wpływająca bezpośrednio na świadomość obywateli oraz praktykę szkoły4. We współczesnej Polsce uwarunkowania te są wyznaczane przez istniejące przywiązanie
większości społeczeństwa do wiary katolickiej, postępujące
zjawiska związane z sekularyzacją, choć nie tak gwałtowne,
jak w innych krajach europejskich, niemniej jednak trwałe
i poszerzające obszary niewiary. Istotnym elementem, stanowiącym kontekst lekcji religii w szkole są też następujące wyzwania: dominacja, przynajmniej w sferze medialnej, mentalności rynkowej, ogarniającej całość życia i wszystkie jego
aspekty, demokracja, rozchwianie aksjologiczne w dziedzinie
edukacji, cywilizacja techniczna, wreszcie reforma programowa szkolnictwa5.
A. Kielian, Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich, Kraków 2010, s. 11.
5
A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, Warszawa
2007, s. 234nn. O odpowiedzi na te wyzwania we współczesnej katechezie
szkolnej napisałem w artykule pt. Wyzwania nowej ewangelizacji – reforma
4
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Druga grupa uwarunkowań wiąże się z rozwiązaniami
prawnymi, odnoszącymi się wprost do nauczania religii
w szkole w danym kraju. Rozwiązania te zwykle – tak dzieje
się w przypadku współczesnej Polski – są wyrazem wspólnego
dążenia władz państwowych i kościelnych. W odniesieniu do
nauczania religii w polskiej szkole takimi aktami są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 roku (art. 53 ust. 4)6,
Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (art. 12)7, ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku
(art. 16)8, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii
w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 IV 1992 roku
(nowelizowane kilkakrotnie)9, porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Konferencją Episkopatu Polski
w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii z 6 IX 2000 roku10.
Analogiczne do rozwiązań dotyczących lekcji religii katolickiej są przepisy odnoszące się do innych wyznań.
Te uwarunkowania prawa państwowego winny być uzupełnione uwarunkowaniami w prawie kościelnym oraz dokumentach katechetycznych Kościoła. Tworzą je najpierw akty o charakterze ogólnym, odnoszące się przede wszystkim do
katechezy, a więc Kodeks Prawa Kanonicznego, adhortacja
Jana Pawła II Catechesi tradendae z roku 1979 czy Dyrektorium ogólne o katechizacji z roku 1997. Z kolei na gruncie
krajowym koncepcję tę konkretyzuje polskie Dyrektorium kasystemu oświaty – nowy kształt katechezy, „Zeszyty Formacji Katechetów”
2012, nr 1, s. 63nn.
6
„Dziennik Ustaw” 1997, nr 78, poz. 483.
7
„Dziennik Ustaw” 1998, nr 51, poz. 318.
8
„Dziennik Ustaw” 1991, nr 95, poz. 425.
9
„Dziennik Ustaw” 1992, nr 36, poz. 155. Obowiązujący po nowelizacjach tekst rozporządzenia zob. „Dziennik Ustaw” 1999, nr 67, poz. 753.
10
„Dziennik Urzędowy MEN” 2000, nr 4, poz. 20.
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techetyczne z roku 2001, a także dokumenty programowe,
szczególnie Podstawa programowa katechezy z roku 2010.
2. Koncepcja lekcji religii w polskiej szkole
Koncepcję, jaka została zapisana w polskich dokumentach
katechetycznych, Dyrektorium z roku 2001 oraz Podstawie
programowej katechezy z roku 2010, wypracowała praktyka
nauczania religii w szkole, uwarunkowania społeczne, prawne,
a także potrzeby Kościoła. Polska lekcja religii nie może być
utożsamiana z religioznawstwem czy nauczaniem kulturowym, ale też nie jest katechezą szkolną. Pierwsza część tego
stwierdzenia jest zrozumiała, bowiem lekcja religii ma charakter konfesyjny, a za jej treść bierze odpowiedzialność strona
kościelna. Pojawia się zatem pytanie, czy strona kościelna nie
jest w stanie ustalić, czy lekcja religii jest katechezą. Próby takiego ujęcia były podejmowane, dość zażarta dyskusja toczyła
się w środowisku katechetyków polskich przed rokiem 200111,
Por. zwłaszcza R. Chałupniak, Aktualna sytuacja katechezy we Włoszech, „Katecheta” 1999, nr 12, s. 61nn; R. Chałupniak, „Katecheza” czy
„nauczanie religii”? W obronie szkolnej katechezy, „Katecheta” 2000, nr 5,
s. 7nn; R. Chałupniak, Za katechezą szkolną, „Katecheta” 2000, nr 9,
s. 68nn; J. Kraszewski, Katecheza w rodzinie, szkole i parafii, „Horyzonty
Wiary” 2000, nr 3, s. 19nn; P. Tomasik, Nauczanie religii w publicznym liceum ogólnokształcącym wobec założeń programowych polskiej szkoły,
Warszawa 1998, s. 142nn; P. Tomasik, Lekcja religii katolickiej: wybór między dwiema skrajnościami, „Katecheta” 1999, nr 7-8, s. 92nn; P. Tomasik,
Katechetyczny charakter lekcji religii, „Katecheta” 2000, nr 7-8, s. 100nn;
P. Tomasik, Czy nauka religii docenia podmiotowość polskiej szkoły?, „Katecheta” 2000, nr 11, s. 65n. Dyskusję tę starały się podsumować wypowiedzi Romana Murawskiego, Romualda Niparki oraz Andrzeja Potockiego
[R. Murawski, Katecheza w perspektywie trzeciego tysiąclecia. Rozmowa
11
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jednak takie ujęcie jest niemożliwe do realizacji z uwagi na
względy merytoryczne, jak i z uwagi na całkiem różny zapis
w dokumentach katechetycznych Kościoła. Lekcja religii
w szkole publicznej wpisuje się w kontekst ustroju szkolnego,
zatem w lekcjach religii mogą brać udział osoby wierzące, poszukujące, letnie i niewierzące. Katecheza jest natomiast adresowana do wierzących. Jest też działaniem kościelnym, autonomicznym wobec innych podmiotów, zaś lekcja religii jest
lekcją szkolną: szkoła tę lekcję organizuje, a nie tylko udostępnia na nią miejsce. Przeciwko marginalizowaniu lekcji religii
w systemie szkolnym, choćby w postaci skreślenia jej z planu
ramowego czy uniemożliwienia młodzieży zdawania jej na
maturze, Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie protestowała. Katecheza z kolei w sposób konieczny wypełnia
funkcje wychowania, nauczania i wtajemniczenia. Czy w odniesieniu do tych kategorii osób uczestniczących w lekcjach
religii wszystkie te trzy funkcje da się w pełni zrealizować?
Wydaje się, że nie. Owszem, funkcja nauczania nadaje się do
pełnej realizacji, funkcja wychowania, jeśli nie w pełnym, to
w znacznym zakresie, natomiast funkcji wtajemniczenia nie da
się zrealizować w odniesieniu do osób, które nie są wierzące.
E. Sakowicza, „Homo Dei” 2000, nr 1, s. 155nn; R. Niparko, Potrzeba nowego modelu katechezy, „Katecheta” 2000, nr 9, s. 5nn; A. Potocki, Katecheza między „niebem” a „ziemią” – między parafią a szkołą, „Katecheta”
2001, nr 2, s. 13nn]. Wagę tej dyskusji docenili i wnioski z niej płynące
wyciągnęli, już po opublikowaniu polskiego Dyrektorium katechetycznego,
Roman Murawski i Kazimierz Nycz [R. Murawski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, w: Katecheza wobec wyzwań
współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 72nn; K. Nycz, Kościół
w szkole czy szkoła w Kościele?, „Pastores” 2002, nr 3, s. 16nn; K. Nycz,
Filozofia odnowy programowej katechezy Kościoła w Polsce realizowana
w latach 1999-2002, w: Rodzina – szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, red.
P. Tomasik, Warszawa 2003, s. 10nn].
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Uznanie zatem szkolnej lekcji religii za pełną katechezę jest
merytorycznie niemożliwe. Z tego też powodu jest niezgodne
z zapisami obu dyrektoriów katechetycznych. W Dyrektorium
ogólnym zwraca się uwagę, że relacja między nauczaniem religii i katechezą jest relacją zróżnicowania i komplementarności12. Z kolei w Dyrektorium polskim mowa jest o dwóch podmiotach nauczania religii: Kościele i szkole. Każdy z nich ma
swój własny zakres kompetencji i odpowiedzialności13. Takie
ujęcie nie oznacza jednak rozdzielności działań związanych
z nauczaniem religii i katechezą. Lekcja religii służy katechezie, stanowi – tak można powiedzieć – segment katechezy,
która potrzebuje dla realizacji wszystkich swych funkcji innych środowisk typowo katechetycznych: parafii, rodziny katolickiej, także ruchów i stowarzyszeń kościelnych14. Nade
wszystko jednak szkolna lekcja religii spełnia funkcję ewangelizacyjną15. To mocno i bez kompleksów należy podkreślić:
katoliccy katecheci są obecni szkole dla ewangelizacji. Wszelkie natomiast zastrzeżenia odnośnie do tzw. katechezy szkolnej
wynikają ze zrozumienia potrzeby uznania parafii za środowisko katechetyczne: by nie stało się tak, że szkoła będzie pojmowana jako miejsce, gdzie odbywa się cała katecheza, więc
w parafii wystarczy już tylko sprawować sakramenty. Taka iluzja jest niebezpieczna i prowadzi wprost do dechrystianizacji.
Jednakże uznanie szkoły za jeden z dwóch podmiotów lekcji religii niesie za sobą pewne skutki praktyczne. Pierwszy,
DOK 73.
PDK 82.
14
PDK 105nn.
15
PDK 84. Por. też CT 69. Szersze uzasadnienie ewangelizacyjnego
charakteru lekcji religii podałem w artykule pt. Możliwości ewangelizacji
w szkolnym nauczaniu religii, w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010, s. 67nn.
12
13
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jak najbardziej pozytywny, to ten, że lekcja religii nie sytuuje
się obok innych przedmiotów szkolnych jako coś dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu interdyscyplinarnego16. Oznacza to wypełnienie, przynajmniej w pewnym zakresie, postulatu, by wiara stawała się kulturą17. Drugi skutek
wiąże się z koniecznością formułowania dokumentów programowych Kościoła w języku zrozumiałym dla systemu szkolnego. To właśnie stało się jednym z powodów nowelizacji
Podstawy programowej katechezy oraz programów nauczania
religii w roku 2010. Państwowe dokumenty programowe,
w wyniku reformy z roku 2008, przyjęły język efektów kształcenia, ułatwiający standaryzację wymagań. Ten język pojawił
się w kościelnych dokumentach katechetycznych. Oczywiście,
w Podstawie programowej katechezy nie ma żadnych ingerencji pozakościelnych, stosowanie języka efektów w przekazie
katechetycznym da się obronić, ale powoduje on pewną trudność, z której trzeba zdawać sobie sprawę. Otóż ewangelizacja, jak i wychowanie w wierze domagają się uznania tego, iż
wiara jest zgodą na działanie Boga, które jest nieprzewidywalne18. Ten motyw nieprzewidywalności bywa bardzo pociągający dla młodych ludzi, i do jego realizacji należy ich wychować, by na słowo Pana potrafili ofiarować życie. Taki jest cel
katechezy, taki też w sumie jest cel lekcji religii, skoro służy
ona ewangelizacji. To ujęcie nie do końca współgra z zapisem
efektów kształcenia, ale w edukacji, i to nie tylko religijnej, są
problemy ważniejsze niż normy i standaryzacje oświatowe:
człowiek, jego przyszłość i szczęście. W nauczaniu religii choDOK 73.
PDK 69nn. Na temat związku wiary i kultury zob. też: J. Ratzinger,
Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce
2004, s. 54nn.
18
Por. LF 9.
16
17
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dzi o blask wiary: Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu
oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono
do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej19.
3. Wartość lekcji religii w polskiej szkole
Zarysowana koncepcja lekcji religii w polskiej szkole, mająca dość silne umocowanie prawne, stwarza pewne szanse,
które można dostrzec z perspektywy obu podmiotów nauczania religii: zarówno szkoły, jak i Kościoła.
Dla szkoły nauczanie religii stwarza szansę na przezwyciężenie kryzysu instytucji szkoły. Współczesny kryzys szkoły
w Polsce wiąże się – jak się wydaje – z brakiem płaszczyzny
aksjologicznej dla wychowania, z dominacją paradygmatu
skrajnie liberalnego w teorii wychowawczej, z przekazem ideologii scjentystycznej w praktyce szkolnej, z pewną niesterownością instytucji szkoły, wynikającą z przerostu działań administracyjnych nad wychowawczymi, wreszcie ze stresogennym
charakterem systemu, który miał swe źródło kiedyś w totalitarnych mechanizmach państwa komunistycznego, a dziś
w terrorze poprawności politycznej20.
Nauczanie religii stwarza również szansę pogłębienia wychowawczych zadań szkoły. Chodzi tu zwłaszcza o przygotowanie wychowanków do życia, integrowanie kultury i wiary,
internalizowanie wartości i wyzwalanie autentyzmu postaw,
wreszcie o tworzenie swego rodzaju laboratorium tolerancji
religijnej i światopoglądowej21. Pogłębienie zadań wychowaw19
20
21

LF 1.
PDK 85.
PDK 85.
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czych szkoły może dokonywać się tylko wtedy, gdy nauczanie
religii stanie się istotnym elementem dialogu interdyscyplinarnego22. Podstawową formą tego dialogu jest korelacja nauczania religii z edukacją szkolną23.
Jakie możliwości rysują się przed nauczaniem religii w odniesieniu do przezwyciężenia kryzysu szkoły i pogłębienia jej
wychowawczych zadań? Lekcja religii przywraca wychowaniu aksjologię, przynajmniej w odniesieniu do uczniów
uczęszczających na nią. Jednak płaszczyzna aksjologiczna nie
może dotyczyć jedynie uczniów chodzących na religię, nawet
gdy stanowią oni przytłaczającą większość. Poza tym należy
pamiętać, że stworzenie płaszczyzny aksjologicznej w publicznej szkole pluralistycznego społeczeństwa nakazuje pewne abstrahowanie od założeń ściśle konfesyjnych, założeń akceptowanych na terenie lekcji religii, przynajmniej w ramach
tej koncepcji, która została zaaprobowana w polskiej szkole.
Otóż system aksjologiczny wiążący się z pedagogiką chrześcijańską jest w istocie systemem do przyjęcia także przez osoby
niewierzące, co więcej, wiąże się z praktycznym uczeniem, na
czym polega prawdziwa tolerancja, skoro uczniowie uczęszczający do tej samej szkoły pochodzą z rodzin wyznających
inne religie czy systemy światopoglądowe. Trudnością może
być jednak pojawienie się żądania przyjęcia zasad pedagogiki
postmodernistycznej, gdzie pytanie o dobro i prawdę zostanie
zastąpione afirmacją tolerancji poza wartościami i consensusu
poza racjonalnością. Do tej kwestii będzie trzeba jeszcze raz
wrócić przy omawianiu zagrożeń dla nauczania religii
w szkole.
Por. DOK 73.
Szerzej na ten temat piszę w książce pt. Religia w dialogu z edukacją.
Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją
szkolną, Warszawa 2004.
22
23
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Lekcja religii pozwala także przezwyciężyć zupełnie absurdalne przeciwstawianie sobie wiary i rozumu. Pozwala ona
ponadto oswoić w szkole zagadnienia dotyczące najistotniejszych spraw życia człowieka: sensu jego istnienia i motywu
wysiłków, spraw, na temat których tak wiele można wyczytać
w dziełach kultury. Przezwyciężając jednostronność i ograniczenie scjentyzmu, lekcja religii otwiera szkołę na wymiar
transcendentny, ułatwia integralną formację kulturową.
Nauczanie religii w szkole stwarza jednakże szanse nie tylko szkole, ale i Kościołowi. Chodzi tu zwłaszcza o możliwość
prowadzenia działań ewangelizacyjnych. W przyjętej koncepcji lekcji religii jest to możliwe. Za treść nauczania bowiem
odpowiada strona kościelna, zaś polskie Dyrektorium katechetyczne jasno deklaruje, że nauczanie religii w szkole otwiera nowe możliwości ewangelizacyjne. Zwiększa ono bowiem
zasięg odbiorców Dobrej Nowiny, zarówno wśród uczniów, jak
i nauczycieli. Dzięki temu Kościół ma możliwość przezwyciężania stereotypów dotyczących wiary i życia religijnego,
zwłaszcza tych, które głoszą prywatność religii i nieuchronność konfliktu wiary i wiedzy. W ramach nauczania religii
w szkole należy podejmować zadania nowej ewangelizacji lub
pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub niemających kontaktu z Kościołem24. Można się zatem zastanawiać,
czy takie postawienie problemu jest zgodne ze standardami
publicznej oświaty w państwie niewyznaniowym. Otóż należy
przede wszystkim zauważyć fakt, iż działania ściśle ewangelizacyjne są ograniczone do samych lekcji, w których uczestnictwo jest otwarte również dla niewierzących, lecz pozostaje dobrowolne. Jasne postawienie kwestii ewangelizacji jako
jednego z ważnych zadań nauczania religii wytrąca przeciwni24

PDK 84.
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kom ewangelizacji podstawowy argument: otóż okazuje się, że
ewangelizacja nie jest formą manipulacji. Podobnie operowanie argumentem, że kwestia wypełniania zadania ewangelizacji w ramach lekcji religii winna być pozostawiona do decyzji
rodziców jest chybiony: Kościół ma prawo prezentować wynikającą z własnych decyzji ofertę, co bynajmniej nie ogranicza
prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich światopoglądem, skoro uczestnictwo w lekcjach religii nie jest
przez system szkolny traktowane jako obowiązkowe. Z drugiej
strony nie można zapominać, że lekcja religii stanowi szczególną pomoc świadczoną rodzinom w wychowaniu chrześcijańskim dzieci25.
Zacytowany fragment polskiego Dyrektorium katechetycznego wskazuje również na ważną misję nauczyciela religii,
jaka wiąże się z walką ze stereotypami odnoszącymi się do
chrześcijaństwa i katolicyzmu oraz z podejmowaniem działań
duszpasterskich wobec grona pedagogicznego. Kwestie te należy widzieć w szerszym kontekście podejmowania przez Kościół dialogu ze światem. Dialog ten pozwala nauczającym religii na pogłębienie motywacji wyborów wynikających
z wiary, korektę sposobu przepowiadania Dobrej Nowiny, tak
aby odpowiadała na problemy współczesnego człowieka.
Kwestia ta jest istotna szczególnie w przypadku nauczycieli
duchownych, osób zakonnych czy też głęboko zaangażowanych we wspólnoty i ruchy kościelne. Chodzi o to, by nie zamknąć się w katolickim getcie, gdzie pewne rzeczy są zrozumiałe same przez się: w zsekularyzowanym społeczeństwie
potrzebne jest świadectwo składane życiem, ale też wypowiadane językiem zrozumiałym dla tego świata. Otóż szkoła stanowi w tym wypadku doskonałe laboratorium dialogu trakto25
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wanego jako wytrwałe i uczciwe poszukiwanie prawdy26.
Niekiedy tylko w kontekście szkoły uczniowie i nauczyciele
nie mający wiele wspólnego z Kościołem mogą usłyszeć autentyczny głos Kościoła. Takie ujęcie potwierdza zawartą
w adhortacji Catechesi tradendae intuicję, że szkoła stwarza
katechezie możliwości nie do pogardzenia27.
4. Zagrożenia nauczania religii w szkole
Traktowanie nauczania religii jako szansy dla szkoły i dla
Kościoła nie oznacza wcale niedostrzegania problemów związanych z koncepcją tych lekcji oraz z ich realizacją.
Pierwszy problem, który został zresztą przewidziany na
płaszczyźnie koncepcyjnej, a który czeka na bardziej kompleksowe wdrożenie w praktykę, wiąże się z duszpasterstwem
katechetycznym w parafii. Powrót lekcji religii do szkoły polskiej, związany z dużym wysiłkiem organizacyjnym, spowodował, iż w wielu parafiach zapomniano o konieczności dopełnienia nauczania religii przez spotkania inicjacyjne, których
właściwym środowiskiem jest parafia28. Zdaniem kard. Kazimierza Nycza, pojawiła się w wielu ośrodkach tendencja, która spowodowała, że niektórzy proboszczowie na wiele lat zamknęli parafialne pomieszczenia dla dzieci i młodzieży
Kwestię tę w oparciu o teorię komunikacji prezentuje szerzej R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 2006.
27
CT 69.
28
Zob. syntetyczne uzasadnienie takiego stanowiska przez ks. Romana
Murawskiego, głównego redaktora polskiego Dyrektorium katechetycznego
[R. Murawski, Katecheza w perspektywie III Tysiąclecia. Rozmowa E. Sakowicza, „Homo Dei” 2000, nr 1, s. 161nn].
26
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i osiągnęli święty spokój, który niejednokrotnie okazał się
cmentarnym29. W jakiś sposób tego rodzaju tendencji ma zapobiec zaprezentowany w polskim Dyrektorium katechetycznym
program duszpasterstwa katechetycznego w parafii, przewidujący comiesięczne spotkania parafialne, przygotowujące do
przyjmowania Eucharystii oraz praktykowania sakramentu pokuty i pojednania (I etap edukacyjny), mające charakter mistagogii (II etap edukacyjny), wprowadzające w odpowiedzialność za Kościół w związku ze zbliżającym się sakramentem
bierzmowania (III etap edukacyjny), przygotowujące do założenia rodziny chrześcijańskiej i podjęcia odpowiedzialności za
życie społeczne (IV etap edukacyjny)30.
Drugi problem, przed którym staje nauczanie religii w szkole polskiej i katecheza, to przyzwyczajenie do działań mających charakter akcji. Tymczasem zarówno lekcja religii, jak
i duszpasterstwo katechetyczne domagają się spełnienia kilku
warunków, zwłaszcza: podejmowania pracy organicznej oraz
odpowiedniej polityki personalnej, wiążącej się ze specjalizacją katechetów i nauczycieli religii. W tym miejscu warto
przywołać słowa, jakie na temat katechezy młodzieży napisał
przed dziesięcioma laty ks. Jerzy Bagrowicz: Nigdy nie braknie publicznych deklaracji, że ewangelizacja czy katechizacja
jest pierwszym i najważniejszym zadaniem dla Kościoła powszechnego i tym samym dla Kościołów lokalnych. Pytanie
o przyszłość Kościoła w Polsce jest pytaniem o wizję pracy organicznej w tym zakresie. (…) W sytuacji zagrożenia laicyzacją i nowoczesnym materializmem wydaje się nam często, że
ciągle trzeba szukać nowych „chwytów”, dzięki którym można
by więcej młodych ludzi „przyciągnąć” do Kościoła. Takie po29
30

K. Nycz, Kościół w szkole czy szkoła w Kościele?, art. cyt., s. 20.
PDK 107.
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mnażanie zabiegów wokół zatrzymania tych, którzy są w Kościele, i „skaptowania” innych jest dzianiem pozornym. Mnogość inicjatyw i ciągle nowych akcji sprawia, że nie ma czasu
na pracę organiczną. Autor stawia zatem zasadnicze pytania:
Czy Kościół czyni wszystko, aby utalentowani wychowawcy
młodzieży mogli się bez reszty poświęcić wychowaniu tych,
których katechizują? Czy nie marnujemy znów wielkiej szansy
oddziaływania na tych, którzy przychodzą? Czy przeznacza się
czas i ludzi na to, aby nadać tej pracy solidne podstawy? I odpowiada: Należy głębiej i solidniej „wejść” w człowieka
w tym, co już jest czynione, a nie tylko z pośpiechem przepychać dalej wózek mnożonych zajęć. Współcześni młodzi ludzie
tęsknią za prawdziwą bliskością, potrzebują częstszych i głębszych kontaktów ze swoimi wychowawcami. Nie mają dla nich
czasu ani rodzice, ani Kościół31. W jakiś sposób tak postawiony problem starali się rozwiązać autorzy polskiego Dyrektorium katechetycznego, skoro w dokumencie tym znalazł się
Regulamin posługi prefektów, zaś wielokrotnie podkreślana
jest konieczność planowania wysiłków katechetycznych i ich
koordynacji. Zmiany te oznaczają uznanie szkoły za miejsce
duszpasterstwa Kościoła i sugerują nowe podejście do polityki
personalnej. Jeśli jednak sugestie te pozostaną jedynie na papierze, nic nie będzie się zmieniać. Można jedynie żywić nadzieję, że wskazania Dyrektorium będą konkretyzowane w poszczególnych diecezjach.
Trzecim problemem, który należy wymienić w związku
z zaprezentowaną sytuacją nauczania religii i katechezy w Polsce, jest kwestia zagrożenia dydaktyzmem. Przyczyny takiego
stanu rzeczy są – jak się wydaje – dwie. Po pierwsze, nauczy31

s. 10n.

J. Bagrowicz, Przyszłość Kościoła w Polsce, „Znak” 1997, z. 500,
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ciele religii, podobnie jak nauczyciele innych przedmiotów, są
zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego32. Ten właśnie –
słuszny skądinąd wymóg – oznacza niekiedy, że nauczyciel
jest skoncentrowany na wymiernych wynikach swojej pracy.
A te wymierne wyniki – przynajmniej na krótką metę – oznaczają w szkole osiągnięcia w zakresie dydaktyki. Druga przyczyna wiąże się z założeniem wdrażanej reformy edukacji.
Uznano mianowicie, że zasadniczym regulatorem pracy szkół
będzie system egzaminów progowych po szkole podstawowej,
po gimnazjum i matura. Szkoły, by sprostać wymaganiom egzaminacyjnym, dostosują swój poziom nauczania do standardów. Rozumowanie to jest logiczne, jednakże powoduje, że
dydaktyka może stać się głównym i jedynym miernikiem pracy szkoły. By zapobiec temu, Ministerstwo Edukacji Narodowej na początku wdrażania reformy wprowadzało dość szerokie propozycje programów wychowawczych, jednakże ich
związek z oceną pracy placówek pozostał na papierze.
Problem zbytniego dydaktyzmu wskazuje na jeszcze jedno
zagrożenie dla nauczania religii w szkole. Dyrektorium ogólne
o katechizacji sugeruje, alby w formacji katechetów wykorzystywać osiągnięcia nauk humanistycznych, szczególnie pedagogiki, psychologii i socjologii, a jednocześnie by dokonywać
ewangelicznej oceny nurtów należących do tych nauk33. Otóż
rozmaite szkolenia prowadzone dla rad pedagogicznych oraz
kursy doskonalące pełne są elementów ideologii, której nie
Stopnie te są następujące: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany i tytuł honorowy profesora oświaty. Każdy nauczyciel – o ile chce zachować stabilny status zawodowy – jest zobowiązany do uzyskania przynajmniej stopnia
nauczyciela mianowanego.
33
DOK 242n.
32
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sposób asymilować w tworzeniu zdrowej pedagogii wiary34.
Chodzi tu zwłaszcza o uleganie ideologii postmodernistycznej,
dokonującej redukcji na płaszczyźnie teorii poznania i filozofii
człowieka, a także o uleganie skrajnie liberalnemu paradygmatowi wychowania. W tej dziedzinie konieczne jest zatem formowanie nauczycieli chrześcijan, w tym przede wszystkim nauczycieli religii. Chodzi nie tylko o przestrzeganie przed
nurtami przeciwnymi chrześcijaństwu i uniemożliwiającymi
wychowanie integralne, ale też o stosowanie formacji pozytywnej. To jest ważne zadanie dla pedagogów chrześcijańskich
oraz dla podejmujących zadania duszpasterstwa nauczycieli
i formacji katechetów.
Podsumowanie
Lekcja religii w polskiej szkole jest trwałym elementem
systemu edukacji i ważnym narzędziem ewangelizacji. Zmieniający się w szybkim tempie świat stawia przed szkołą i Kościołem wciąż nowe wyzwania. Istniejąca koncepcja nauczania religii w Polsce jest projektem otwartym na tego rodzaju
zmiany: pozwala ewoluować lekcji religii wraz ze zmianami,
jakie okażą się nieodzowne dla systemu szkolnego, jednocześnie zabezpiecza wykonanie głównego zadania Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii. Zasadnicza zgoda na przyjętą
koncepcję lekcji religii nie może oznaczać uznania jej za
ostateczną.
W tym miejscu chciałbym wrócić do zasygnalizowanego na
początku artykułu zagadnienia nawrócenia duszpasterskiego.
Czym ono powinno być? Na pewno nie domaga się ono znisz34

Por. DOK 144.
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czenia stabilnej struktury organizacyjnej, jaka wiąże się ze
szkolną lekcją religii. Chodzi o to, by w ową strukturę, nie redukowaną do 1 godziny w tygodniu, a przez to prawie nieobecną w szkole, tchnąć ducha bardziej misyjnego. Duch ten
nie domaga się przekreślenia wartości wiedzy religijnej, ale
wymusi – mam taką nadzieję – bardziej kerygmatyczne podejście, co tak dobitnie ujął w adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek: Nie ma nic bardziej solidnego, bardziej głębokiego, bardziej pewnego, bardziej treściwego i mądrzejszego
od przepowiadania początkowego. Cała formacja chrześcijańska jest przede wszystkim pogłębieniem kerygmy, która coraz
bardziej i doskonalej się ukonkretnia i nigdy nie przestaje rzucać światła na pracę katechetyczną35. W tym kierunku trzeba
iść, by w istniejącą użyteczną strukturę tchnąć nowego ducha
zapału misyjnego36, odrzucając pokusy stagnacji, rewolucji,
rozumianej jako bezmyślna anarchia, jak i duchowej
światowości37.
Słowa kluczowe: nauczanie religii w szkole, sekularyzm,
katecheza parafialna, reforma edukacji, nawrócenie pastoralne
Lesson of religion – responsible jobs for polish school
and Church
The article refers to the concept of force in Poland lessons
of religion, which is neither catechesis, although the work of
catechesis in part, or religious studies lesson, though knowled35
36
37

EG 165.
EG 80.
EG 95.
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ge about religion provides. It tries to answer the following questions: What are the basic determinants of the concept of
school religion classes? What is the concept of school religion
classes in Poland? What are the opportunities and threats of
this concept of religion classes?
Keywords: the teaching of religion in schools, secularism,
parish catechesis, education reform, the conversion of pastoral
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Porażka katechezy parafialnej
Nauczanie religii katolickiej w szkole nie jest tożsame z katechezą parafialną. Jakkolwiek jest ono rozumiane w kategoriach katechetycznych (w szerokim tego słowa znaczeniu), co
zakłada jego komplementarność w odniesieniu do katechezy
parafialnej, to jednak posiada swój własny charakter. Jak
stwierdza się w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, „relacja
między nauczaniem religii w szkole i katechezą jest relacją
zróżnicowania i komplementarności. Istnieje nierozdzielny
związek i zarazem jasna różnica między nauczaniem religii
i katechezą”2. Dlatego też istnieją zasadne racje dla odrębnego
traktowania katechezy parafialnej i ukazywania jej roli i znaczenia w życiu Kościoła. W Kościele w Polsce, po wprowadzeniu lekcji religii do szkoły publicznej, katecheza w parafii
przestała istnieć. Co więc Kościół stracił, i nadal traci, nie mając do dyspozycji katechezy parafialnej?
Ks. Kazimierz Misiaszek SDB, prof. dr hab. katechetyki, dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej i kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej w Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Autor licznych
opracowań z dziedziny katechetyki, katechezy, wychowania chrześcijańskiego.
2
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji,
Rzym 1997 (wyd. polskie Pallottinum 1998), nr 73.
1
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1. Pytanie o hierarchię ważności:
katecheza czy lekcja religii?
Utrwaliło się już przekonanie, pod wpływem opracowań
naukowych i publicystyki katechetycznej, że lekcja religii wymaga swojego uzupełnienia czy dopełnienia poprzez organizowaną w parafii katechezę. Taki punkt widzenia nie jest też
obcy autorom Dyrektorium ogólnego o katechizacji, którzy
twierdzą, że nauczanie religii w szkole ma być uzupełniane innymi formami posługi słowa, przede wszystkim przez katechezę i celebracje liturgiczne3. Podobne stanowisko znajdziemy w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, w której czytamy, że „nauczanie religii w szkole nie
wyczerpuje w pełni zadań stawianych przed katechezą (DOK
73), dlatego konieczne jest uzupełnienie go katechezą w rodzinie i w parafii”4.
Należy zauważyć, że polecenie zawarte w Dyrektorium
ogólnym o katechizacji, aby uzupełnić nauczanie religii
w szkole katechezą parafialną, mieści się w dokumencie traktującym o katechezie Kościoła, gdzie analiza zagadnień dotyczących lekcji religii jest zaledwie jego częścią, niezbyt rozbudowaną. Znamiennym jest fakt, że nie ma w Kościele
odrębnego dokumentu poświęconego nauczaniu religii katolickiej w szkole publicznej. Jest ono zawsze traktowane jako
część zagadnień katechetycznych. To katecheza we wspólnocie eklezjalnej (szczególnie w parafii) jest wciąż traktowana
jako podstawowa droga formacji chrześcijańskiej, i nie inaczej
przedstawiane jest to w Dyrektorium. Jest więc katecheza według dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa „podstawoZob. tamże, nr 74.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 10.
3
4
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wym elementem wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz jest
ściśle związana z sakramentami wtajemniczenia, szczególnie
z chrztem, sakramentem wiary”5. Celem jej „jest konkretna
pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyznaniu wiary
(…). Dlatego prawdziwa katecheza jest zawsze uporządkowanym wprowadzeniem w Objawienie, które sam Bóg dał o sobie w Jezusie Chrystusie, Objawienie zachowane w głębokiej
pamięci Kościoła i w Piśmie Świętym i stale przekazywane
przez żywą i czynną «tradycję» z pokolenia na pokolenie”6.
Odnosząc się natomiast do nauczania religii w szkole publicznej, nie znajdziemy w Dyrektorium słów, które pozwalałyby na jego tożsame z katechezą definiowanie, a szczególnie
na przyznawaniu mu rangi podstawowej drogi w rozwoju wiary. Zadaniem bowiem lekcji religii jest przeniknięcie na obszar
kultury oraz wejście w relacje z innymi dziedzinami wiedzy,
aby „Ewangelia docierała do umysłu uczniów (…) na samym
terenie ich nauki i by cała ich kultura została zharmonizowana
w blaskach światła wiary”7. Ma ona ukazywać „orędzie i wydarzenie chrześcijańskie z taką samą powagą i głębią, z jaką
przedstawiają swoje treści inne przedmioty”8, będąc zarazem
elementem „koniecznego dialogu interdyscyplinarnego”9.
W efekcie, jak podaje się w tym dokumencie, nauczanie religii
„zachowuje wymiar prawdziwego przygotowania ewangelicznego”10, co sytuuje je w obszarze działań wprowadzających,
propedeutycznych, przygotowujących uczniów do późniejszego ewentualnego uczestnictwa w katechezie, oferującej już
usystematyzowaną i pełną pomoc w rozwoju wiary.
Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 66.
Tamże.
7
Tamże, nr 73.
8
Tamże.
9
Tamże.
10
Tamże, nr 74.
5
6
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Tak jasnych relacji między katechezą i nauczaniem religii
w szkole niestety nie znajdziemy w Podstawie programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Stąd rodzą się pytania czy wątpliwości w odniesieniu do charakteru katechezy
parafialnej. W tym bowiem dokumencie uznaje się nauczanie
religii w szkole publicznej za równoważne katechezie. Jakkolwiek nosi on tytuł wskazujący na katechezę, to jednak treści
w nim zawarte odnoszą się wyraźnie i wprost do nauczania religii w szkole. O katechezie parafialnej znajdziemy w nim niewiele wzmianek. Szeroko natomiast mówi się o działaniach
pastoralnych, formacji pastoralno-liturgicznej, nabożeństwach
parafialnych, dniach skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach,
rocznicy Pierwszej Komunii świętej, nabożeństwach biblijnych, uroczystym odnowieniu chrztu, rekolekcjach ewangelizacyjnych, ruchach religijnych, stowarzyszeniach itp.11. Gdyby nawet wymienione rodzaje aktywności pastoralnej uznać za
posiadające charakter katechetyczny, to jednak tylko w sensie
szerokim, a więc nie określającym istoty katechezy. W sumie
jest niezmiernie trudno, na postawie Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, znaleźć odpowiedź
na pytanie, jak ma wyglądać uzupełniająca lekcję religii katecheza parafialna.
Problem jednakże jest nieco głębszy: oto bowiem Podstawa
programowa kreuje w Kościele w Polsce przekonanie, mylne
z zasady, że nauczanie religii w szkole jest podstawową drogą
formacji chrześcijańskiej. Świadomość tę posiadają już katechizowani, rodzice oraz większość nauczycieli religii. Tymczasem od samego początku istnienia Kościoła podstawową
drogą formacji chrześcijańskiej jest katecheza, która dokonuje
Zob. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego, s. 24-25, 36, 49, 68-69, 101-102.
11
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się we wspólnocie chrześcijańskiej. Nie ma innej podobnej
drogi ani formy, która zastąpiłaby systematyczną katechezę
parafialną w procesie czynienia uczniów Chrystusa. To katecheza zapewnia im pełne wychowanie czy też oferuje taki rodzaj pedagogii Bożej, która dawałaby fundamenty dla rozwoju
ich wiary. Katecheza towarzyszy też Kościołowi od jego początków i wciąż pozostaje w centrum uwagi wspólnoty wierzących. Nauczanie religii weszło do Kościoła zgoła niedawno: na początku XIX wieku, i zawsze stanowiło dla Kościoła
jakiś problem, wielokroć poważny, o czym można się przekonać studiując odpowiednie dokumenty czy opracowania dotyczące różnych krajów europejskich12.
Tak więc odpowiedź na pytanie o hierarchię ważności jest
zasadniczo tylko jedna: to katecheza jest podstawowym procesem, w którym oferowane są wielorakie formy pomocy umożliwiające rozwój wiary chrześcijańskiej. W związku z tym należałoby mówić raczej o uzupełnianiu katechezy przez
nauczanie religii w szkole, niż twierdzić, że lekcja religii wymaga uzupełnienia katechezą parafialną. W ten sposób podtrzymywana byłaby prawda o pierwszorzędnej roli katechezy
Zob. np. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999, s. 19-108; R. Chałupniak, Między
katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkołach publicznych w Niemczech w latach 1945-2000, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 29-149;
A. Kielian, Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010, s. 133-178; K. Misiaszek,
Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba
oceny, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010; Conferenza Episcopale Italiana. Servizio nazionale per l’IRC (red.), L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa, Editrice ELLEDICI, Torino
2008.
12
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parafialnej, a wszystkie inne formy katechetyczne czy duszpasterskie byłyby jej rozszerzaniem, ubogacaniem.
2. Co więc traci Kościół poprzez nieobecność katechezy
parafialnej?
Nieobecność katechezy parafialnej w Kościele w Polsce
rzeczywiście należy uznać za porażkę i to przynoszącą już negatywne w swoim charakterze konsekwencje. Dzisiaj raczej
powszechne jest już przekonanie, że tzw. katecheza szkolna
nie przyniosła spodziewanych rezultatów, nawet wśród tych,
którzy wcześniej byli jej zdecydowanymi zwolennikami,
a niekiedy wręcz apologetami. Nie stała się przede wszystkim
skutecznym elementem czy środkiem rozwoju wiary młodego
pokolenia Polaków. Nie jest w stanie uzdolnić ich do wysiłku,
aby rzeczywiście stali się uczniami Chrystusa, manifestującymi swoją wiarę w codziennym życiu wspólnoty Kościoła. A jeżeli to czyni, to w niewielkim stopniu. Badania socjologiczne
wskazują, że identyfikacja z Kościołem młodego pokolenia
obniża się13, co też jest widoczne, nawet bez odwoływania się
do badań, w codziennym życiu wspólnot chrześcijańskich odnotowujących dramatyczny spadek uczestnictwa ludzi młoZob. np. J. Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży
polskiej w warunkach zmian społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008;
E. Firlit, Młodzież warszawska i parafia, w: Młodzież Warszawy – pokolenie
pontyfikatu Jana Pawła II, red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba, Warszawa
2005, s. 223-244; E. Firlit, Identyfikacja z parafią i uczestnictwo w życiu
parafialnym na Lubelszczyźnie, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji
Lubelskiej” 79(2005) nr 4, s. 1098-1115; A. Potocki, Wychowanie religijne w
polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
13
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dych w życiu liturgicznym Kościoła. Tymczasem bez liturgii
i sakramentów, oferujących najbardziej istotny z punktu widzenia rozwoju wiary wymiar wtajemniczenia, będący także
fundamentem katechezy parafialnej, proces chrześcijańskiej
formacji nie wypełni się, nie osiągnie swojego celu, jakim jest
właśnie rozwój wiary, tak w wymiarze osobistym, jak i społecznym, eklezjalnym.
3. Co traci jeszcze Kościół w Polsce w wyniku braku
katechezy parafialnej?
Przede wszystkim nie ma on możliwości realizacji pełnej
formacji ludzi dorosłych, a szczególnie podjęcia i efektywnego zrealizowania katechezy rodziny. Porównując treści dokumentów katechetycznych Kościoła dotyczących katechezy dorosłych z jej traktowaniem w praktyce duszpasterskiej, można
dojść do zaskakujących wniosków. Otóż, papież Jan Paweł II
nazwał katechezę dorosłych w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae najznakomitszą, będącą jednym z największych trosk Ojców Synodu (adhortacja jest wynikiem obrad
Synodu Biskupów o katechizacji), ponieważ – jak naucza –
„zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania
i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to z jego pełni”14. Znamiennie też uzasadnia dalej: „wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału
dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych,
którzy ją organizują. Świat, w którym młodzi mają żyć i świadJan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym
1979, nr 43.
14
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czyć o wierze, którą katecheza stara się zbadać i utwierdzać, po
większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego
ich wiara powinna być również stale oświecana, wzmacniana
i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni”15. Podobny sposób traktowania katechezy dorosłych znajdziemy w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, w którym obok opinii Jana Pawła II podaje się bardziej
szczegółowo jej charakterystyczne cechy: ma uwzględniać
swoich adresatów „w ich sytuacji dorosłych, jako mężczyzn
i kobiet, co oznacza zwrócenie uwagi na ich problemy i doświadczenia, na bogactwo duchowe i kulturowe, z pełnym poszanowaniem istniejących różnic”16. Ponadto ma zauważyć
stan świecki dorosłych, dowartościować wspólnotę, aby była
miejscem przyjęcia i wsparcia dorosłego, proponować tworzenie programu duszpasterskiego dla dorosłych, „w którym katecheza łączy się z formacją liturgiczną i praktyką miłości”17.
Taki sam punkt widzenia możemy znaleźć w dokumencie Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania, autorstwa Międzynarodowej Rady ds.
Katechezy18.
Tymczasem tak istotne znaczenie katechezy dorosłych nie
znajduje swojego przełożenia na praktykę. W Polsce nie ma
katechezy dorosłych, a w niektórych krajach europejskich (np.
Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania) jakkolwiek jest, nie tworzy ruchu, który mógłby ogarnąć szerokie rzesze wierzących.
Wciąż w Kościele kładzie się akcent na formowanie dzieci
i młodzieży, nie zawsze jednak z pożądanym czy oczekiwaTamże.
Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 174.
17
Tamże.
18
Dokument został wydany w Watykanie, w 1990 roku, a na język polski przetłumaczony w 2001 oraz wydany w WAM.
15
16

82

Porażka katechezy parafialnej

nym efektem. Tymczasem podstawowe zasady pedagogiczne
podkreślają, że nie ma skutecznego i pełnego wychowania
młodego pokolenia bez udziału w nim osób dorosłych, a nade
wszystko rodziców. Oczywiście katecheza dorosłych nie stanie się panaceum na powodzenie wychowawcze tak samych
dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, niemniej jednak jej istnienie znacznie zwiększa szansę na bardziej skuteczne oddziaływanie formacyjne. Młode pokolenie Polaków, a przynajmniej jakaś jego część, miałoby większe możliwości pełnego
dojrzewania w wierze, gdyby towarzyszyli im dorośli dojrzali
w swojej wierze. Dlatego dzisiaj, gdy obserwuje się wielkie
problemy w obszarze wychowania, katecheza dorosłych staje
się swoistym rodzajem wyzwania, które jednak nie jest podejmowane. Można zasadnie przypuszczać, że jedną z przyczyn
wychowawczych niepowodzeń jest właśnie brak chrześcijańskiej formacji ludzi dorosłych. Kościół w Polsce nie odczytał
tego znaku czasu, ponosząc już konsekwencję, jaką jest proces
odchodzenia młodego pokolenia od wiary i Kościoła, jak również samych dorosłych.
Katechezy parafialnej nie zastąpią grupy, ruchy i stowarzyszenia katolickie. Realizują one własne statutowe założenia,
czy też inaczej mówiąc wypełniają swój charyzmat, w którym
nie zawsze stawiane są założenia o dojrzewaniu w wierze.
Mają one swój niewątpliwy i niekwestionowany wpływ na
rozwój wiary, ale nie zastąpią katechezy. Chodzi bowiem najbardziej o katechezę systematyczną, nie jedynie okazjonalną,
która jakkolwiek ważna, nie wypełni postulatu progresywnego
rozwoju w wierze czy rozwoju wiary tak, aby osiągnęła swoją
pełnię. Bywa także i tak, że uczestnikami życia grup, ruchów
i stowarzyszeń są czasami ludzie, którzy nie przeszli wcześniej
podstawowej i systematycznej formacji chrześcijańskiej. Nie
zawsze pociąga to za sobą jakiś rodzaj konfliktów, ale historia
83
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tych form stowarzyszeniowych wskazuje na ich istnienie. Dla
Kościoła często bywa to trudnym problemem, który nie zawsze też jest właściwie rozwiązywany.
Jednym z argumentów, jaki padał, i nadal się go słyszy, na
rzecz nauczania religii w szkole było i jest przywoływanie danych ilościowych, podających liczbę uczniów objętych szkolnym nauczaniem religii, w przeciwieństwie do liczby ewentualnych osób katechizowanych. Nie należy go do końca
dezawuować, ale – z drugiej strony – trzeba jasno postawić
sprawę: zwiększa się liczba uczniów rezygnujących z lekcji religii, a oddziaływanie masowe zwykle nie niesie ze sobą przemian jakościowych. To elity spełniają swoją rolę liderów społecznych czy politycznych, które mogą pociągnąć masy. Mamy
tego naoczny przykład w naszym życiu politycznym. To przywódcy partii politycznych, ich zdolności przywódcze, czy też
– jak ostatnio jest praktykowane – odpowiednio dopracowany
PR stają się decydujące o sile oddziaływania danego ugrupowania partyjnego. Kościół z pewnością nie będzie pokładał nadziei w skuteczność swoich działań stosując jedynie techniki
PR, ale powinien korzystać z dobrych i sprawdzonych zasad
i środków dotyczących organizacji życia zbiorowego. Na ten
temat wcześniej wypowiadał się jeden z największych polskich
pastoralistów – ks. Franciszek Blachnicki. Jako bystry i uważny obserwator życia kościelnego, zaangażowany jakże ofiarnie
w jego rozwój, powtarzał, że tylko przez elity można ożywić
życie religijne mas: „w jaki sposób możemy zachować lub odzyskać dla wiary masy? Do tego celu prowadzi tylko jedna droga: trzeba doprowadzić do tego, aby środowisko, którego produktem w sposobie myślenia i wartościowania życiowego są
członkowie masy (…), stało się znowu środowiskiem wychowawczym w sensie chrześcijańskim. W jaki sposób można
osiągnąć ten cel? Jedynie przez wychowywanie grup elitar84
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nych, które tkwiąc pośrodku poszczególnych środowisk społecznych, jak zaczyn w cieście, od wewnątrz doprowadziłyby
powoli do przekształcenia atmosfery środowiskowej”19.
W tym kontekście katecheza parafialna, z pewnością mniej
liczebna, może stać się szkołą kształcącą te właśnie katolickie
elity. Kościół ma nie tylko do tego prawo, ale i obowiązek,
niezależnie od tego, jak będzie postrzegany i osądzany. To nie
jest ani rodzaj działań dyskryminacyjnych, ani tym bardziej
ksenofobicznych, które wskazywałyby na jakieś rodzaje wykluczeń. To jest wyraz najgłębszej prawdy o Kościele i wierze,
domagających się ludzi głębokiej i zaangażowanej wiary. To
jest też prawda o dynamice rozwoju Kościoła, który jest silny
wiarą wspólnoty chrześcijańskiej, wyrazistej w swojej tożsamości. Tak też Kościół rozpoczynał swoją działalność, właśnie
w rodzących się wspólnotach. Dzisiaj powtarza się sytuacja
z początków Kościoła, który przestaje być masowy. Staje się
ona coraz bardziej realna, widoczna, przez co i mała wspólnota pojawia się dla Kościoła jako na swój sposób paradygmatyczna. Europa wyrzeka się chrześcijaństwa, przynajmniej
w głosach swoich lewicujących i ateistycznych przywódców
czy liderów różnych centrów, którzy również są zwolennikami
rozpowszechniania ideologii wrogich nie tylko chrześcijaństwu, ale i człowiekowi, nad którym chcą zapanować. W tej
sytuacji rodzi się potrzeba tworzenia silnych centrów życia
Zob. F. Blachnicki, Pisma katechetyczne, t. 1: Kerygmatyczna odnowa katechezy (Zorientowanie w problematyce), red. M. Marczewski przy
współpracy R. Murawskiego i K. Misiaszka, Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 2005, s. 266. Zasadę „masy przez elity, elity w służbie mas”
ks. Blachnicki sformułował w związku z refleksją nad potrzebą wprowadzenia katechumenatu w życie parafii. Zob. tenże, Ruch Światło-Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, w: tenże, Charyzmat i wierność, Carlsberg
1985, s. 106.
19
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chrześcijańskiego, w czym nieodzowna będzie także katecheza. Tylko ona jest w stanie zapewnić tworzenie całościowego
i integralnego programu rozwoju życia wiary. Trzeba więc do
niej wracać, niezależnie od piętrzących się już dzisiaj problemów, jakie zapewne staną na jej drodze. Nieliczne przypadki
powrotu do katechezy nie okazały się skuteczne. Czy oznacza
to, że mamy w ogóle poniechać prób jej odbudowy? Jeżeli popełnione zostały wcześniej błędy, jakim była całkowita rezygnacja z katechezy parafialnej w okresie powrotu nauczania
religii do szkół, nie oznacza to z pewnością trwania w bezczynności i postawie zaniechania. Jesteśmy wszyscy wezwani
do poszukiwania sposobności, form i środków, także tych najbardziej nowoczesnych (telewizja, Internet, portale społecznościowe, strony www itp.), aby przywrócić Kościołowi w Polsce podstawowe narzędzie w formacji chrześcijańskiej.
Słowa kluczowe: katecheza parafialna, nauczanie religii
w szkole, brak katechezy dorosłych i rodziny, kształcenie elit,
małe wspólnoty kościelne.
The Failure of the Parish Catechesis
Lack of parish religious education in Poland should be seen
as a failure that is now bringing negative consequences. It is
already a common belief, even among those who had originally been staunch advocates of the catechesis, that the so called
religious education in schools has not brought the expected results. It has not become an effective element or means of development of faith among the younger generation of Poles. If it
somehow manages to be successful it is to a negligible extent.
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Lack of religious education in parishes renders it impossible to fully form an adult, in particular while taking up and
bringing into fruition the family catechesis. Furthermore, it
goes without saying that young generations cannot be competently educated the Christian way without the input from their
families. Understandably, adult catechesis will not become
a panacea for the educational accomplishment of adults and
children as well as the young people. Nevertheless, the presence of catechesis considerably increases the chances of more effective impact on education of children and young people
alike.
Only the parish catechesis is able to ensure the creation of
the comprehensive and integral program of the development of
Christian life.
Keywords: the parish religious education, teaching the religion at school, the lack of the religious education of adults and
the family, educating elites, small ecclesial communities.
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Rekolekcje wielkopostne
jako element duszpasterstwa młodzieży
Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży były obecne w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku. W ówczesnym czasie ks. prof. Mieczysław Węglewicz twierdził, że
skuteczność ich przeprowadzenia jest jednym z najtrudniejszych rodzajów pracy duszpasterskiej, ponieważ zawierają one
w sobie prawie wszystkie elementy duszpasterskiego oddziaJolanta Kurosz, dr teologii, położna, nauczyciel religii w poznańskich szkołach, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej Uniwersytetu im.
Adam Mickiewicza w Poznaniu, pełnomocnik dziekana Wydziału Teologicznego ds. praktyk zawodowych. Autorka książek: Niech świeci wasze
światło. Rekolekcje dla szkół podstawowych i gimnazjów. Lekcje wychowawcze nie tylko na czas rekolekcji. Płocki Instytut Wydawniczy 2001
ss. 184; Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci
i młodzieży. Wyzwania i szanse. Poznań 2008. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Vol. 106 ss. 481; Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza – teologia pastoralna
fundamentalna. Poznań 2009. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Biblioteka Pomocy Naukowych. Vol. 31 ss. 344; Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część druga. Teologia pastoralna
szczegółowa – wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa. Poznań 2012. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Biblioteka Pomocy Naukowych. Vol. 33 ss. 335.
1

89

Jolanta Kurosz

ływaniaZważywszy na czas dojrzewania młodzieży i wynikające z tego dla nich konsekwencje, profesor Węglewicz apelował do ówczesnych konfratrów, by pamiętali, że do rekolekcji
dla młodzieży nie można się przygotowywać tak samo, jak do
rekolekcji dla kapłanów, czy dorosłych2. Mimo, że od tego
czasu minęło ponad 80 lat, sprawa jest nadal aktualna nie tylko
dlatego, że ustawy państwowe gwarantują uczniom trzy dni
wolne od nauki w celu przeżycia rekolekcji i mamy już nielicznych prefektów w szkołach, ale przede wszystkim dlatego,
że uwarunkowania społeczno-kulturowe, zagrożenia z nich
wynikające, nie ułatwiają młodym ludziom przejścia od wiary
dziecięcej do wiary dojrzałego człowieka.
W 2010 roku, obchodziliśmy dwudziestolecie przywrócenia nauczania religii w polskich szkołach. Wśród licznej literatury traktującej o problemach związanych z obecnością nauczania religii w polskich szkołach, niewiele znajdziemy
pozycji dotyczących rekolekcji wielkopostnych organizowanych dla uczniów. W publikacjach na ten temat, dominują
przede wszystkim materiały praktyczne, a jedynie w pojedynczych tekstach wspomina się o tej formie posługi Kościoła
przy okazji innych zagadnień np. ewangelizacji3. Niewątpliwie
Por. M. Węglewicz, Przyczynek do zagadnienia rekolekcji szkolnych,
Ateneum Kapłańskie 12(1926), s. 198-200.
3
Por. R. Kowalski, Katechetom i duszpasterzom..., Rekolekcje w oczach
młodzieży, Katecheta 1(2009), s. 78-79; R. Błochowiak, Zarys projektu rekolekcji szkolnych dla młodzieży, skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”, tamże, s. 25-27; T. Panuś, 10 razy
„tak”, czyli próba bilansu 20 lat nauczania religii w polskiej szkole, Katecheta, 9(2009), s. 43-49; A. Suwart, Nadgryziony owoc wolności. O nauczaniu religii w szkołach powszechnych po 1989 roku słów kilka..., tamże,
s. 53-56; M. A Zelma, Szkolna katecheza – między rzeczywistością a spełnionymi i niespełnionymi oczekiwaniami. Komunikat z badań, Katecheta
7-8(2010), s. 4-19; F. Hipnarowicz, Projekt rekolekcji szkolnych dla gimna2
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wszystkie materiały praktyczne są bardzo przydatne i wiele
osób zaangażowanych w to dzieło wyczekuje ich z niecierpliwością, ponieważ rekolekcje wielkopostne stanowią spore wyzwanie dla szkoły i parafii. Niekiedy zdarza się, że wręcz ciążą
one osobom odpowiedzialnym za ich organizację. Nie jest to
jednoznaczne z brakiem chęci czy zaangażowania duszpasterzy i katechetów, ale wynika raczej z faktu umiejscowienia rekolekcji we wspomnianych wcześniej dwóch przestrzeniach tj.
szkoły i parafii. Podjęty trud związany z przeprowadzeniem
rekolekcji nie zawsze znajduje uznanie wśród grona pedagogicznego, bez pomocy którego pomocy organizacja jest niemożliwa, a owoce tego czasu mogą być znacznie pomniejszone. Najlepsi katecheci wraz z gorliwym księdzem proboszczem
oraz rekolekcjonistą stają często przed młodymi ludźmi, podobnie jak św. Paweł przed Grekami na Areopagu (por. Dz 17,
32-33). Wśród uczestników rekolekcji zawsze znajdą się osoby, które chcą nie tylko wypróbować cierpliwość rekolekcjonisty, ale także zaistnieć w danej grupie, do czego rekolekcje stanowią znakomitą okazję, co na pewno nie ułatwia realizacji
zamierzonych celów w posłudze duszpasterskiej.
zjum skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”, Katecheta 12(2011), s. 43-46; R. Błochowiak, Zarys projektu rekolekcji szkolnych dla szkoły ponadgimnazjalnej, skorelowanych z tematem
roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”, tamże, s. 46-47; D. Tułowiecki, Dwadzieścia lat religii w szkole - nadzieje, trudności, wyzwania.
Próba refleksji socjologicznej, w: Dwadzieścia lat katechezy w szkole, red.
J. Kotowski, S. Dziekoński, s. 109-132; S. Dziekoński, Dwadzieścia lat katechezy w Polsce, tamże, s. 59-72; T. Panuś, „Dar i zadanie” – czyli próba
bilansu 20 lat nauczania religii w szkole, tamże, s. 73-82; A. Zelma, Formy
nowej ewangelizacji w realiach polskiej szkoły, w: Nowa ewangelizacja
w nowej katechezie, R. Mąkosa, (red.) Rzeszów 2013, s. 47-49; R. Czekalski, Nowe formy ewangelizacji w środowisku szkolnym, w: Ewangelizacja
odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, W. Przygoda,
E. Robek(red.), Sandomierz 2011 s.159-177.
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Nie potrzeba specjalnych badań naukowych, aby stwierdzić, że niektóre parafie i szkoły nie radzą sobie z organizacją
rekolekcji, a ten szczególny okres jest traktowany przez część
uczniów, jako czas wolny od nauki, dla wielu jest zmarnowaną
szansą powrotu do Jezusa, dla innych z kolei – czasem nudy.
Atmosfera wokół tej formy oddziaływania duszpasterskiego
waha się od pełnej akceptacji wyrażającej się w oddaniu ze
strony osób odpowiedzialnych w szkole i parafii, po obojętność lub wrogość przejawiającą się w braku zaangażowania.
Niezależnie od ludzkiej oceny związanej z rekolekcjami wielkopostnymi, nie należy zapominać, że jest to czas łaski Pana
Boga i nie można podważać ich ogromnego znaczenia dla
wzrostu wiary młodego człowieka. Stąd rodzi się konieczność
refleksji o miejscu rekolekcji wielkopostnych w duszpasterstwie młodzieży. Jest to zagadnienie kluczowe, gdyż dzięki
niemu istnieje szansa uniknięcia niebezpieczeństwa traktowania rekolekcji wielkopostnych jako corocznego eksperymentu
duszpasterskiego (w tym roku zrobiliśmy to, w tym spróbujemy czegoś innego - może się tym razem uda).
1. Rekolekcje w pastoralnej posłudze Kościoła
Mianem rekolekcji4 określa się pewien odcinek czasu, przeżywany w większym czy mniejszym odosobnieniu, indywiduTermin rekolekcje stanowi wierną kalkę łacińskiego rzeczownika recollectio, czerpiącego znaczenie od bliskich mu łacińskich czasowników recôlere - ponownie uprawiać, ćwiczyć, rozważać; recolligěre – skupiać ponownie, zebrać; se recolligěre – skupić się, opamiętać. Starożytna
i średniowieczna literatura łacińska chrześcijaństwa zachodniego, posługuje się określeniem ćwiczenia duchowne (exercitia spiritualia). Dopiero
w XVI wieku powszechnie zaczęto używać terminu rekolekcje na określe4

92

Rekolekcje wielkopostne jako element duszpasterstwa młodzieży

alnie lub wspólnotowo, wypełniony medytacjami, słuchaniem
słowa Bożego, modlitwą, rachunkami sumienia, w celu dokonania okresowej lub okazjonalnej odnowy swego życia
duchowego5.
Praktyka odprawiania rekolekcji przez laikat sięga III wieku, do okresu klasycznego katechumenatu, kiedy traktowana
była jako czas intensywnego i bezpośredniego przygotowania
katechumenów na przyjęcie chrztu świętego. W IV i V wieku
praktyka ta stała się powszechna, a jej celem miała być nie tylko troska o pogłębienie własnego życia duchowego, lecz także
przygotowanie do należytego słuchania słowa Bożego i właściwego przeżywania chrześcijańskich misteriów. Od XVI
wieku świeccy mężczyźni uczestniczyli w ćwiczeniach duchownych Ignacego Loyoli, a kobiety od XVII wieku. Od tego
czasu coraz częściej udzielano ćwiczeń duchownych (pierwszego tygodnia) większym grupom wiernych, zwłaszcza
w okresie Wielkiego Postu. Przyczyniło się to do ukształtowania metodycznych misji ludowych, mających charakter ewangelizacyjny oraz do rozwoju paralelnej do nich praktyki ćwiczeń duchownych dla ogółu parafian, czyli dzisiejszych
rekolekcji parafialnych ogólnych. Na przełomie XIX i XX
wieku tego typu rekolekcje były bardzo popularne, zaś w Polsce coroczne rekolekcje parafialne ogólne stały się zwyczajną
praktyką duszpasterską, przybierając charakter stałego pogłębiania życia religijnego wiernych. Duże zasługi dla ich
nie praktyki skupienia, jednodniowego lub miesięcznego polegającego na
oddawaniu się intensywniejszej medytacji i modlitwie. Rozpowszechniana
ona była przez jezuitów w ich kolegiach, jako środek umacniania odprawianych raz w roku ćwiczeń duchownych według metody św. Ignacego Loyoli.
Por. G. Siwek, Rekolekcje, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 725-726.
5
Por. tamże, s. 725-726.
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uwspółcześnienia miał ks. Franciszek Blachnicki wraz z Ruchem „Światło-Życie” przez rozwijanie różnych form rekolekcji oazowych6.
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem
wskazuje na rekolekcje oraz ćwiczenia duchowe jako środki
pomocnicze służące wiernym w przygotowaniu do dzieł apostolskich. Rekolekcje są wpisane w posłannictwo Kościoła,
gdyż przyczyniają się wzrostu wiary, do dążenia do świętości,
do której są wezwani wszyscy ochrzczeni (por. Mt 5, 48,
KK 40, CHL 16). Rekolekcje pomagają budować kościelną
wspólnotę, która nieustannie potrzebuje odnowy. Misyjna natura Kościoła zostaje wciąż wzbogacana przez owoce rekolekcyjne, które mają wpływ na jej budowę i służą zarazem Kościołowi-Misji (por. ChL 32, RMi 26). Dzięki nim może się
również dokonywać autoewangelizacja Kościoła, która uwiarygodnia prowadzone dzieło ewangelizacji (EN 15). Dzieje się
to dzięki pogłębianiu życia chrześcijańskiego wiernych, które
realizuje się m.in. podczas ćwiczeń duchowych. Ponadto charakter rekolekcji pomaga w okrywaniu i rozpoznawaniu powołania oraz charyzmatów Ducha Świętego (por. ChL 24). Ta
forma posługi pastoralnej wśród wiernych urzeczywistnia Kościół w ramach przepowiadania słowa i jednocześnie prowadzi
do liturgii i diakonii wspólnoty eklezjalnej.
W historii Kościoła ukształtowały się trzy rodzaje rekolekcji: zamknięte, półzamknięte oraz otwarte. Zamknięte będące
klasyczną formą w sensie ścisłym, charakteryzują się tym, że
osoby w nich uczestniczące wyłączają się w sposób rygorystyczny z codziennych zajęć. Z kolei uczestnicy rekolekcji półzamkniętnych przeżywają je w obranym na ten cel miejscu, a
na noc wracają do swych domów. Mogą być one odprawiane
6

Por. G Siwek, Rekolekcje..., s.725-728.
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indywidualne lub wspólnotowo pod kierunkiem rekolekcjonisty. Brak atmosfery odosobnienia, ciszy i skupienia, pomniejsza ich skuteczność, ale stwarza możliwość odbycia ich przez
większą liczbę wiernych. Natomiast rekolekcje otwarte charakteryzują się tym, że ich uczestnicy nie rezygnują z codziennych
obowiązków, uczestniczą jednak w ciągu dnia w jednym lub
kilku ćwiczeniach rekolekcyjnych – Eucharystii, kazaniu rekolekcyjnym, nabożeństwie. Do tej grupy zalicza się m.in. rekolekcje parafialne, rekolekcje stanowe, radiowe i internetowe7.
Wśród czynników kształtujących w większym lub mniejszym
stopniu metodę każdego rodzaju rekolekcji należy wskazać:
a) Jasno wytyczony cel rekolekcji, który dawniej zawarty
był w odpowiedzi na pytanie dotyczące chrześcijańskiego agere: „Co mam czynić jako chrześcijanin?”, a obecnie został zastąpiony w odpowiedzi na pytanie dotyczące chrześcijańskiego esse: „Kim jestem, jako chrześcijanin?”. Taka zmiana jest
owocem przeświadczenia, że dopiero odnowiona świadomość
człowieka prowadzi do jego odnowionego działania. Dlatego
dzisiaj rekolekcje mają prowadzić do osobistego doświadczenia Boga, do pogłębienia chrześcijańskiej tożsamości, do przeżycia paschalnego misterium Chrystusa. Tak przeżyte rekolekcje przyczyniają się do wewnętrznej przemiany prowadzącej
rekolektanta do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty
i zjednoczenia w Eucharystii oraz do pogłębienia wspólnotowego wymiaru życia chrześcijańskiego. Wyznaczenie celu rekolekcji będzie zależało od ich rodzaju, uczestników, okoliczności oraz osobistego charyzmatu rekolekcjonisty8.
b) Skoncentrowanie rekolekcji wokół liturgii i słowa Bożego przejawia się w dniu rekolekcyjnym, którego centrum sta7
8

Por. tamże, s. 728-729.
Por. tamże, s. 730.
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nowi celebracja Eucharystii. Ponadto do dyspozycji rekolekcjonisty pozostają inne nabożeństwa. Zgodnie z najstarszą
tradycją Kościoła do ważnych elementów rekolekcji zalicza
się spotkanie ze słowem Bożym, które może przybierać różne
formy: indywidualną lectio divina, wspólne dzielenie się
Ewangelią, głośne rozważanie prowadzone przez rekolekcjonistę, medytację obrazu itp.9.
c) Duch Święty jest pierwszym rekolekcjonistą, dlatego
podstawowym warunkiem skuteczności rekolekcji jest otwarcie się prowadzącego i uczestników na Jego działanie. Rekolekcjonista musi być człowiekiem duchowym, bo tylko wówczas będzie mógł wspierać rekolektantów w ich otwieraniu się
na Ducha Świętego, będzie mógł prowadzić ich drogami duchowymi i skutecznie wspierać w dokonaniu właściwego rozpoznawania duchowego. Nie bez znaczenia pozostaje znajomość teologii, psychologii oraz dobre rozeznanie w sytuacji
życiowej i duchowej rekolektantów10.
d) Warunki zewnętrzne, zwłaszcza warunki bytowe, np.
dom rekolekcyjny, liczba dni przeznaczonych na ćwiczenia
duchowe, odpowiedni i konsekwentnie realizowany program,
uczestnicy, rekolekcjonista wpływają na owocność rekolekcji,
także ogólnoparafialnych11.
W encyklice Mens nostra papież Pius XI wskazał elementy
warunkujące skuteczność i owocność ćwiczeń duchowych, są
to przede wszystkim: samotność i wolność od trosk zewnętrznych, wystarczający i nie za krótki czas trwania oraz posługi-

9
10
11

Por. tamże, s. 730-731.
Por. tamże, s. 730.
Por. tamże, s. 729-730.
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wanie się najlepszą metodą, którą wedle słów papieskich jest
metoda św. Ignacego12.
2. Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
w posłudze duszpasterskiej
Definicja duszpasterstwa młodzieży wskazuje na charakter
działań pastoralnych, które mają przede wszystkim pomagać
młodym w żywym spotkaniu z Bogiem, dokonującym się
w słowie i sakramencie. Niezbędne jest więc towarzyszenie
młodzieży w rozwoju ich osobowości oraz wszelka pomoc
w stawaniu się coraz bardziej świadomym chrześcijaninem13.
Celem tej działalności będzie przede wszystkim towarzyszenie
młodemu człowiekowi na drodze wiary, doprowadzenie do jej
dojrzałości, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno jego
rozwoju religijnego, jak i intelektualnego, etycznego, emocjonalnego i społecznego. Działalność powinna wspierać rodzinę
i szkołę w dziele wychowania14. Takie ukierunkowanie posługi
duszpasterskiej wśród młodych wypełni wskazania soborowe
przypominające, że młody człowiek, podobnie jak dorosły, ma
prawo do coraz doskonalszego poznawania i miłowania Boga
(por. DWCH 1).
Por. F. Blachnicki, Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych
rekolekcji zamkniętych. Studium pedagogiczno-pastoralne, Lublin 1963,
s. 378.
13
Por. W. Jentsch, Jugendseelsorge, w: Handbuch der Pastoraltheologie, Lexikon der Pastoraltheologie, Bd. V. red. F. Klostermann, K. Rahner.
H.J. Schild, Freiburg in Br. 1972, s. 231-232.
14
Por. A. Długosz, Młodzieży duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, R. Kamiński W. Przygoda, M. Fijałkowski(red.), Lublin 200,
s. 511-515.
12
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W duszpasterstwie młodzieży przepowiadanie Słowa Bożego jest podstawową funkcją Kościoła obok liturgii i diakonii.
Przepowiadane i przejmowane słowo rodzi wiarę, która jest
najpierw darem otrzymanym na chrzcie św., a w miarę rozwoju człowieka jest pomnażana. Stąd rodzi się konieczność
szczególnej troski o ten wymiar posługi pastoralnej wśród
młodych, który jest w sposób szczególny realizowany podczas
rekolekcji.
Wierne przekazywanie prawdy zawartej w czytaniach biblijnych i tekstach liturgicznych ma szczególnie znaczenie
w homilii skierowanej do młodzieży, ponieważ jest to czas,
w którym młody chrześcijanin odkrywając miłość człowieka
i Boga, kształtuje swoją osobowość, wzrasta w wierze i dojrzewa do świadomych i wolnych wyborów, a te z kolei uzdalniają
go do zwrócenia się ku prawdziwemu dobru (por. KDK 17)15.
Nie bez znaczenia pozostaje personalistyczny wymiar katechezy wraz z realizacją celów szkolnego nauczania religii, którego
obecność w placówkach oświatowych poszerza pole oddziaływania duszpasterskiego. Dopełnieniem tego ostatniego są rekolekcje wielkopostne, które powinny pomóc młodym stawać się
uczniami Chrystusa16. Mają one ewangelizacyjny wymiar, który najpełniej wyraża się wówczas, kiedy spotkania i nabożeństwa prowadzą osoby ze wspólnot ewangelizacyjnych. Całe ich
dzieło, oni sami oraz uczestnicy są wspierani modlitwą wstawienniczą którą podejmuje diakonia modlitwy17.
Cel rekolekcji wielkopostnych został jasno sprecyzowany
w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w PolPor. J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse, Poznań 2008, s. 39-41.
16
Por. F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie. Katechumenat na
dzisiejszą godzinę, Kraków 2003, s. 44.
17
Por. A. Zelma, Formy nowej ewangelizacji..., s. 47-49.
15
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sce; jest nim pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem oraz uzupełnienie nauki religii o właściwy katechezie
wymiar inicjacyjny. Posługa ta powinna obejmować zadania
ewangelizacyjne wobec środowiska szkolnego, stąd rodzi się
konieczność starannego przygotowania, za które odpowiadają:
proboszcz i katecheci. Dokument zachęca, aby w przygotowanie do rekolekcji włączyli się również rodzicie i nauczyciele.
Szczegółowe zasady organizowania i przygotowania rekolekcji ustalają przepisy prawa partykularnego diecezji18. Zdziwienie budzi fakt, że w dokumencie pominięto rekolekcjonistę
wśród osób odpowiedzialnych za to dzieło. Autorzy dokumentu używają wprawdzie określenia „szczególną pieczę nad
przygotowaniem sprawuje”19, po czym wymieniają osoby,
wśród których nie ma rekolekcjonisty, który powinien się znaleźć w tym gronie, o ile chcemy, aby zakładane cele były
w pełni zrealizowane.
Nawet pobieżna analiza rzeczywistości rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży, uwzględniająca ich istotę i cechy charakterystyczne, wykazuje, że wykorzystanie wszystkich wcześniej wymienionych, istotnych elementów tej posługi
pastoralnej jest trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.
By czas rekolekcji był jak najbardziej owocny, podczas ich
organizacji muszą być uwzględnione wskazania wynikające
z ich przynależności do duszpasterstwa młodzieży. Nie bez
znaczenia pozostaje wykorzystanie wszystkich możliwości,
zawartych w dokumentach państwowych i oświatowych, które
ułatwiają ich organizację.
Wprowadzanie młodych w tajemnicę zbawienia poprzez
przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania jest
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2001, pkt 88.
19
Tamże, pkt 88.
18
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tym, co w szczególny sposób wyróżnia duszpasterstwo młodzieży. Nie bez znaczenia pozostaje formacja wewnętrzna prowadząca do coraz głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła
w ramach liturgii. Będzie się to dokonywało poprzez wychowanie do czynnego w niej uczestnictwa, integracji poznawanych i przeżywanych prawd wiary z życiem codziennym młodego człowieka. Istotnym zadaniem jest ukazywanie
konsekwencji życiowych uczestnictwa w misterium Chrystusa
i podejmowanie wysiłków duszpastersko-wychowawczych
zmierzających do urzeczywistniania w życiu codziennym wymagań nowego życia. Brak konsekwentnej pracy nad usuwaniem dysharmonii pomiędzy przeżywaną w liturgii nową formą życia, a rytmem życia codziennego będzie prowadził do
spłyconego przeżywania liturgii, w której brak będzie właściwego ducha oraz głębi przeżyć. Wysiłki duszpasterskie zmierzające do stworzenia pomostu między liturgią a życiem chrześcijańskim powinny być ukierunkowane przez kryteria będące
jednocześnie wyznacznikami autentycznego przeżywania liturgii. Za ks. prof. Blachnickim możemy wskazać: czystość
obyczajów, czynną miłość bliźniego i braterską wspólnotę20,
które młodzież powinna głębiej przeżywać, także dzięki
uczestnictwu w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.
Caritas i diakonia muszą się znaleźć w świadomości młodego człowieka jako istotne elementy czynnego uczestnictwa
w liturgii, zaś wspólnota przeżywana w znaku zgromadzenia
eucharystycznego musi się przedłużać i owocować we wspólnotach pozaliturgicznych, w szczególny sposób we wspólnocie rodzinnej21. Dlatego tak ważne staje się kształtowanie
Por. F. Blachnicki, Odnowa liturgii a odnowa życia chrześcijańskiego, Collectanea Theologica 4(1968), s. 89-91.
21
Por. tamże, s. 89-91; J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii..., s. 38-39.
20
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chrześcijańskiej postawy miłości dokonującej się w ramach
wychowania. Jego celem powinno być dążenie do ukształtowania młodego człowieka naśladującego Chrystusa i żyjącego
jego mocą sakramentalną22.
Przygotowanie młodych do posługi diakonii powinno dokonywać się w wymiarze ludzkim, duchowym i intelektualnym (por. DWCH 3). Papież Benedykt XVI w encyklice Deus
caritas est wskazuje na konieczność „formacji serca”, która
prowadzi do osobowego spotkania człowieka z Bogiem i budzi w nim miłość, otwierając jednocześnie jego serce na drugą
osobę. W procesie wychowania należy zrobić wszystko, by
młody człowiek zrozumiał i przyjął prawdę, że miłość nie
może być dla człowieka tylko nałożonym przykazaniem z zewnątrz, lecz konsekwencją wynikającą z wiary23.
Ukazywanie prawdziwego oblicza miłości wiąże się z uczeniem młodych ludzi odróżniania jej od rodzących się w tym
czasie uczuć oraz przygotowaniem ich do cierpliwego wzrastania w miłości. Młodzież musi być świadoma, że miłość angażuje wolę oraz inteligencję i nie jest tylko uczuciem24. Zadaniem osób biorących udział w dziele wychowania jest
doprowadzenie do takiej postawy młodego człowieka, by dobrowolnie czynił to, czego pragnie dla niego Bóg. Umożliwia
to stworzenie podopiecznym przestrzeni wolności, warunkującej spotkanie Boga i przyjęcie miłości25. To wszystko prowadzi
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa
2004, s. 95.
23
Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus cartias est, Poznań 2006, pkt 31;
Tenże, Miłość i sprawiedliwość, Tygodnik Powszechny, 8 (2006), s. 19.
24
Por. Tenże, Miłość..., s. 19.
25
Por. J. Vloet, Obraz człowieka jako fundament pedagogii, „Communio”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. Wydanie polskie, 3 (1992),
s. 6-8.
22
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do autoformacji młodzieży, która realizowana jest przez osobistą działalność apostolską w gronie swoich rówieśników (por.
DA 12). Warunkiem powodzenia, w kształtowaniu wspomnianej postawy, jest nawiązanie przez dorosłych przyjacielskiego
dialogu z młodzieżą. Dla wielu wiernych to zadanie może stanowić spore wyzwanie, stąd zapewne ojcowie soborowi zalecili dorosłym podjęcie w tym kierunku starań, które mogą doprowadzić do przezwyciężenia różnic dzielących pokolenia oraz
umożliwić wzajemne poznanie i dzielenie się wartościami właściwymi każdej stronie (por. DA 12). Warto w tym miejscu
wspomnieć, że adhortacja apostolska Christifideles laici, przypomina dorosłym, że „Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi” (por. ChL 46). Warto o tym pamiętać podczas przygotowania rekolekcji wielkopostnych.
3. Wpływ szkolnych uwarunkowań
na rekolekcje wielkopostne
Obecność religii w szkole oraz możliwość organizacji rekolekcji wielkopostnych gwarantują państwowe dokumenty26.
Należą do nich: Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w r. szkolnym 1990/91; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U.
1991 nr 67 poz. 425, która w czasie obowiązywania była kilkanaście razy
nowelizowana (tekst jednolity tej ustawy ogłoszono w 1996 r. Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. Dz.U. 1996 nr 67 poz.
329); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca
1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 art. 25 ust. 2, art. 48 ust. 1; Konkordat
26

102

Rekolekcje wielkopostne jako element duszpasterstwa młodzieży

Istotniejsze dla omawianego zagadnienia są jednak dokumenty
organizujące pracę w szkołach, gdyż mogą one wpływać na
przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych27. Wśród nich bardzo ważne są: arkusz organizacyjny
oraz plan wychowawczy szkoły.
Arkusz organizacyjny pracy szkoły jest podstawowym dokumentem, który porządkuje pracę w placówce oświatowej,
dlatego zawiera cały program nauczania, program wychowawczy szkoły, program opieki nad uczniami. Dyrekcja szkoły jest
zobligowana do stworzenia tego dokumentu do końca kwietnia roku poprzedzającego planowane działania, po czym jest
on zatwierdzany przez organ prowadzący. Umieszczenie rekolekcji wielkopostnych w tym dokumencie umożliwia nie tylko
ich przeprowadzanie w następnym roku szkolnym, ale także
rozwiązuje problem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w tym czasie.
Z kolei obecność rekolekcji wielkopostnych w programie
wychowawczym szkoły skutkuje powołaniem specjalnego zespołu, który powinien uczestniczyć w ich przygotowaniu. Cięmiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisany 28 lipca
1993 r. Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318; Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między
stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską z dnia 8 stycznia 1998 r. Dz.U.
1998 nr 12 poz. 42; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. 2001 nr 61 poz. 626.
27
Są to plany: rozwoju organizacji szkoły, poprawy efektywności
kształcenia, program wychowawczy oraz arkusz organizacyjny szkoły, zestaw programów nauczania oraz plan rozwoju zawodowego.
Por. Opracowano na postawie referatu Rekolekcje szkolne w planie organizacji pracy szkoły, wygłoszonego przez dr Magdalenę Stach-Hejosz
podczas sympozjum w Lublinie pt. Rekolekcje szkolne a współczesne metody form przekazu wiary w 2013 roku. Materiał dostępny także na: http://
www.youtube.com/watch?v=yz6LeP3Sc7Y (7.06.2014).
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żar odpowiedzialności za działalność tego zespołu spoczywa
na pracownikach oświaty. Istnieje jednak możliwość współdziałania szkoły (powołany zespół), rodziny i parafii. Główna
inicjatywa współpracy, powinna jednak pochodzić ze strony
wspólnot parafialnych oraz być realizowana w miarę możliwości w ramach podstawowych funkcji Kościoła28. Nie łudźmy
się, że jedna lub dwie osoby dobrze przygotują rekolekcje
wielkopostne, do tego potrzeba sztabu ludzi. Dobrze działające zespoły wychowawcze współpracujące z przedstawicielami
parafii, stanowią wielką szansę nie tylko dla integralnego rozwoju uczniów, który ma również miejsce podczas rekolekcji,
ale przyczyniają się do budowania owego współdziałania między szkołą i parafią. Potrzeba jednak czasu, aby grono pedagogiczne przekonało się do tej współpracy. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywa relacja między proboszczem
a dyrektorem szkoły oraz gronem pedagogicznym, a także postawa katechetów i kapłanów pracujących w szkole.
By cel rekolekcji wielkopostnych29 mógł być zrealizowany,
u początku ich przygotowania, oprócz modlitwy, powinna być
obecna refleksja nad podstawą programową30 i programem nauczania. Pomocą będą także programy duszpasterskie, które
od kilku lat wskazują możliwości adaptacji tematyki roku
duszpasterskiego w pracy z uczniami. Programy rekolekcyjne
zamieszczone w „Katechecie” w ostatnich latach wyraźnie pokazują, że tematyka roku duszpasterskiego na trwałe wpisała
się w realizację wielu rekolekcji wielkopostnych31. Również
Por. J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii..., s. 373.
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne...,
pkt 88.
30
Por. Tenże, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego
w Polsce, Kraków 2010, s. 69 i 101.
31
Por. przypis 2.
28
29
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materiały formacyjne Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży
mogą ubogacić tematykę rekolekcji. Ideałem byłoby włączyć
do tej refleksji członków zespołów wychowawczych oraz samych uczestników po to, by móc przedstawić rekolekcjoniście
problemy uczniów, tak by nie byli oni dla niego anonimowymi
osobami. Nie bez znaczenia pozostaje budowanie dobrej atmosfery wokół rekolekcji. To ona sprawia, że młody człowiek
będzie chciał, a nie musiał wziąć w nich udział. Tak długo, jak
będziemy w posłudze duszpasterskiej robić coś dla młodzieży,
a nie z młodzieżą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
uczestnicy rekolekcji nie wykorzystają całego dobra przeznaczonego im w tym szczególnym okresie.
Przygotowanie rekolekcji wielkopostnych wymaga czasu,
a praktyka pokazuje, że pierwsze prace powinny zostać podjęte, już po zakończeniu odbytych rekolekcji. Musi je poprzedzać refleksja nad zakończonymi rekolekcjami. Istnieje wówczas szansa, że w kolejnym roku nie będą powtarzane te same
błędy.
U podstaw takiego podejścia do tej posługi duszpasterskiej
leży świadomość, że „droga do wiary nie jest drogą w pojedynkę, ale w żywej wspólnocie Kościoła”32. Realizacja tej
prawdy będzie się przejawiała we współpracy parafii, szkoły,
duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa rodzin oraz innych
organów, działających w ramach duszpasterstwa ponadparafialnego. W celu osiągnięcia jak najlepszego wykorzystania
możliwości owej współpracy konieczna jest dalsza refleksja,
której owocem będzie ukazanie możliwości współdziałania
tych środowisk w ramach rekolekcji wielkopostnych.
Por. F. Blachnicki, Formacja służby liturgicznej jako jedna z form
młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii, w: Katechumenat. Wspólnoty formacyjne we wspólnocie lokalnej, Krościenko 2002, s. 34-35.
32
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Słowa kluczowe rekolekcje wielkopostne, duszpasterstwo
młodzieży, szkoła, parafia nauczanie religii.
Fastenexerzitien als Bestandteil der Jugendpastoral
Schulische Fastenexerzitien für Jungendliche werden in Polen seit 1990 organisiert, dh. seit der Rückkehr des Religionsunterrichts in die Schule. Sie sind ein Teil der Jugendpastoral.
Verantwortlich für ihre Durchführung sind Pfarrer und
Exerzitienmeister samt Religionslehrern. Die Möglichkeit, sie
zu organisieren, wird von staatlichen Dokumenten sowie
Schulregelungen garantiert, die für ihre reibungslose Durchführung hilfreich sein können. Die Wirksamkeit dieser
Exerzitien hängt von der Berücksichtigung der Eigentümlichkeit der Jugendseelsorge, die sich im Rahmen von Martyria,
Liturgia und Diakonia vollzieht, und der äußeren Bedingungen
ab. Sie müssen also ein klargesetztes Ziel haben und sich an
der Liturgie und dem Wort Gottes orientieren. Vor allem aber
müssen sowohl der Exerzitienmeister als auch die Exerzitienteilnehmer offen sein für die Wirkung des Heiligen Geistes.
Keywords: Fastenexerzitien, Jugendpastoral, Schule, Pfarrei, Religionslehrer.
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Z Dobrą Nowiną
wśród „tweetów” i „lajków2” – media
społecznościowe wsparciem
dla duszpasterstwa młodzieży
„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach“ (Mt 10, 27) – polecił Jezus swoim uczniom. Odkąd słowa te zostały wypowiedziane, treść orędzia pozostaje niezmienna. Na przestrzeni
dwóch tysiącleci zmieniali się zarówno ci, którzy głosili naukę
Jezusa, jak i słuchacze orędzia. Zmieniały się również możliwości przekazu, a Kościół w każdym czasie dokładał wszelAneta Rayzacher-Majewska, dr katechetyki, adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii
i materiałów katechetycznych oraz artykułów naukowych. Od 2004 roku
uczy religii w przedszkolach i szkołach; współpracuje z Papieskim Dziełem
Misyjnym Dzieci. Członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. E-mail: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl.
2
Zastosowane w tytule terminy są charakterystyczne dla opisywanych mediów – „tweet” wiąże się z internetowym serwisem komunikacyjnym Twitter
i oznacza wiadomość (140 znaków), którą mogą wysłać lub odczytać zalogowani użytkownicy. Z kolei „lajki” to potoczne określenie polubienia czyjegoś
wpisu na portalu społecznościowym Facebook.
1
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kich starań, by Chrystusowy nakaz misyjny był realizowany.
Ta troska widoczna jest także i dziś, gdy znacząco poszerzyły
się możliwości dotarcia z Dobrą Nowiną aż po krańce ziemi.
Dzięki nowym technologiom komunikacyjnym, orędzie chrześcijańskie w krótkim czasie może dotrzeć do odbiorców po
przeciwnej stronie globu. Wszelkie osiągnięcia w dziedzinie
mass-mediów przyczyniają się jednak nie tylko do bardziej
skutecznego głoszenia Ewangelii wśród narodów i grup społecznych, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie, ale także do
lepszej działalności wśród tych, którzy już w Niego uwierzyli.
Kościół bowiem nie powinien pozostawiać samym sobie tych,
którzy poznali Ewangelię i chcą nieustannie pogłębiać swą relację z Jezusem. Jak zauważył papież Benedykt XVI w orędziu na 44 Dzień Środków Społecznego Przekazu, „nowoczesne środki przekazu od dawna stały się narzędziami
wykorzystywanymi na co dzień przez wspólnoty kościelne, by
porozumiewać się ze swoim otoczeniem i, bardzo często, nawiązywać dialog o szerszym zasięgu; jednakże ich ogromne
rozpowszechnienie i stosowanie dzisiaj, a także wywierany
przez nie wielki wpływ powodują, że coraz istotniejsze i coraz
bardziej przydatne staje się ich wykorzystanie w posłudze kapłańskiej (…) Wraz z upowszechnianiem się nowych technologii obowiązek głoszenia nie tylko wzrasta, ale staje się coraz
bardziej naglący i wymaga bardziej umotywowanego i skutecznego zaangażowania. Kapłan znajduje się zatem jakby na
początku «nowej epoki», bowiem im bardziej nowoczesne
technologie będą budować coraz ściślejsze relacje i im bardziej świat cyfrowy będzie rozszerzać swoje granice, tym bardziej będzie on musiał uwzględnić to wszystko w pracy dusz-
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pasterskiej, zwielokrotniając swoje zaangażowanie, by
wykorzystać media w służbie Słowa”3.
Dzisiejsze duszpasterstwo nie może zatem pomijać całego
bogactwa, jakie niesie z sobą świat mediów. Jednocześnie posługując się tymi środkami, należy zachować wielką ostrożność i rozwagę, pamiętając o nadrzędnym celu ich zastosowania. Postuluje się wręcz potrzebę specjalnego kształcenia
medialnego, dzięki któremu duszpasterze nie tylko posiądą
umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, ale także poznają wpływ środków społecznego przekazu na odbiorców4. Takie przygotowanie pozwoli na odpowiedzialne posługiwanie się najnowszymi osiągnięciami
techniki, a jednocześnie będzie potwierdzeniem, iż Kościół
doskonale radzi sobie z nowymi wyzwaniami i potrafi posługiwać się zdobyczami ludzkiego umysłu.
Jak niegdyś poświęcano wiele uwagi obecności Kościoła
w mass mediach, tak dziś nikt nie ma wątpliwości co do jej potrzeby, a kwestią coraz częściej podejmowaną w badaniach
i refleksji jest wspomagająca rola mediów społecznościowych
(social media) w duszpasterstwie. Jakie są różnice w tych
dwóch typach mediów?5 Przede wszystkim można zauważyć
iż to, co było etapem finalnym w przypadku mediów masowych, czyli publikacja informacji, w przypadku mediów społecznościowych jest ona punktem wyjścia, co więcej – przekaBenedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe
media w służbie Słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://paulus.org.pl/display,223.html (dostęp 05.06.2014).
4
Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, nr 11. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html# (dostęp 04.06.2014).
5
Zob.D. Kaznowski, Definicja social media, http://networkeddigital.
com/2010/04/17/definicja-social-media/ (dostęp 05.06.2014).
3

109

Aneta Rayzacher-Majewska

zana informacja może być dowolnie modyfikowana. Różny
jest także nadawca informacji – social media nie domagają się
wyspecjalizowanych autorów, bowiem poza profesjonalnymi
twórcami, mogą to być wszystkie osoby zainteresowane danym tematem. Ponadto media społecznościowe nastawione są
na komunikację – za ich pośrednictwem odbywa się wymiana
myśli i poglądów, dyskusja, polemika czy analiza upublicznionych informacji, które zresztą – w przeciwieństwie do wiadomości przekazanych w sposób tradycyjny – mogą być dowolnie edytowane czy poszerzane. Nade wszystko zaś media
społecznościowe nie są jedynie „środkami przekazu”, ale sposobem komunikowania się, podtrzymywania relacji czy też
swego rodzaju „spotkania” osób.
Jak specjaliści definiują owe media społecznościowe, których ikony spotykamy coraz częściej pod artykułami w Internecie, na stronach www instytucji czy wydarzeń, a także
w menu naszych telefonów? Za Katarzyną Fabjaniak-Czerniak
można stwierdzić, iż są to „wszelkie działania, praktyki oraz
zachowania pośród społeczności ludzi, którzy łączą się online,
aby dzielić się informacjami, wiedzą oraz opiniami. Dialog
online umożliwiają im liczne aplikacje oraz miejsca wymiany
i przekazywania informacji w formie słów, zdjęć, video oraz
dźwięku” 6. Media społecznościowe definiuje się również jako
„działające w ramach Internetu aplikacje, które opierają się
koncepcyjnie i technologiczne na rozwiązaniach Web 2.0
i które pozwalają na realizację w wirtualnym świecie naturalnych potrzeb każdego człowieka – komunikację, tworzenie
i wymianę treści (UCG), podtrzymywanie kontaktów oraz
K. Fabjaniak-Czerniak, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, K. Kubiak(red.), Warszawa 2012, s. 183.
6
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wzajemną pomoc”7. Obecnie oferta mediów społecznościowych jest niezmiernie bogata i zróżnicowana. Jeśli chodzi
o ich klasyfikację, różni autorzy posługują się własnym podziałem. Ks. J. Kloch charakteryzując wybrane narzędzia komunikacji wyróżnia następujące8:
– serwisy społecznościowe - (Facebook, Nasza Klasa) – ich
zasadniczą funkcją jest budowanie i podtrzymywanie relacji między ludźmi;
– platformy multimedialne – (YouTube, DailyMotion)– służą
współdzieleniu zasobów;
– blogowanie – (tekstowe – blogi, ale także videoblogi czyli:
vlogi, mikroblogi) – służą prezentacji (publikacji) opinii
i poglądów (funkcję mikrobloga posiada Twitter);
– narzędzia wiki – (z jęz. hawajskiego „wiki”, czyli „szybko,
w pośpiechu”) – ogólnodostępne encyklopedie internetowe,
repozytoria;
– światy wirtualne – media nastawione na współtworzenie
i kooperację (m.in. gry komputerowe).
Oczywiste jest, iż spośród powyższych narzędzi nie wszystkie w równym stopniu mogą znaleźć swe zastosowanie
w duszpasterstwie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wszystkie
one cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród młodzieży, która swobodnie porusza się w świecie „nowych mediów”,
czyli takich, które jeszcze przed kilkoma laty nie odgrywały
większego znaczenia, bądź też w ogóle nie istniały9. W sposób
szczególny predysponowane są do tego blogi, serwisy społecznościowe oraz platformy multimedialne.
G. Miller, Kryzys w mediach społecznościowych, w: Zarządzanie
w sytuacjach kryzysowych …, s. 43.
8
Zob. J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013, s. 73-128.
9
Zjawisko to opisuje w swej Paul Levinson w swojej książce Nowe
nowe media (wyd. WAM, 2010).
7
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Trudno nie dostrzec, iż media społecznościowe zmieniły
sposób komunikacji zarówno stosownie do nazwy – rozmaitych społeczności, ale także indywidualnych użytkowników.
Dotyczy to także komunikacji w wyjątkowej społeczności,
jaką jest Kościół. Media społecznościowe ułatwiają podtrzymywanie i pogłębianie relacji osób wierzących, również
w kontaktach osób świeckich z duchownymi. W odniesieniu
do blogów, jak zauważa Małgorzata Laskowska, „jest to
przede wszystkim forma dawania świadectwa oraz chęć towarzyszenia osobom zagubionym, samotnym, bądź cierpiącym.
W tym więc znaczeniu blog stanowi uzupełnienie duszpasterskiej pracy kapłana”10. Jak dalej stwierdza autorka, „charakter
duszpasterski może mieć także aktywność kapłana na serwisach społecznościowych. Wystarczy bowiem jeden kapłan
wśród znajomych na Facebooku, który traktuje swoją obecność w social media jako zadanie duszpasterskie, apostolskie,
by mieć kontakt z treściami religijnymi”11. Wspomagającą rolę
w duszpasterstwie mogą także odgrywać platformy multimedialne i strony internetowe, co przypomina – za Papieską Radą
ds. Środków Społecznego Przekazu – Dorota Kuczwał: „Za
pośrednictwem stron internetowych możliwe stało się prowadzenie reewangelizacji, nowej ewangelizacji, działalności katechetycznej jak i innych form edukacji religijnej. Internet
znacznie pomaga też w prowadzeniu spraw związanych z administracją i ekonomią kościelną, a co najważniejsze zapewnia
ludziom bezpośredni dostęp do cennych zasobów religijnych,
w tym do tekstów i komentarzy Pisma świętego, do Pism Oj-

M. Laskowska, Nowe media w duszpasterstwie, w: Media w duszpasterstwie, M. Przybysz, T. Wielebski (red.), Warszawa 2014, s. 218.
11
Tamże, s. 222.
10
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ców i Doktorów Kościoła, do opisów miejsc kultu”12. Wszystkie te aspekty obecności Kościoła w mediach społecznościowych są nie bez znaczenia jeśli chodzi o młodzież, która chcąc
dotrzeć do jakichkolwiek informacji, rozpoczyna od internetowych wyszukiwarek.
W roku 2012 ks. Artur Stopka, założyciel i wieloletni szef
portalu Wiara.pl, na łamach miesięcznika „Katecheta”, pytał:
czy Chrystus posłał nas na Facebooka?13. W swym tekście odpowiedział na to pytanie twierdząco podsumowując, iż „biada
nam, gdybyśmy w tej – niewyobrażalnej jeszcze kilkadziesiąt
lat temu - przestrzeni nie głosili Ewangelii14. Do analogicznych wniosków prowadzi lektura papieskich orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Począwszy od Jana
Pawła II, gdy jeszcze media społecznościowe nie były aż tak
powszechne i rozwinięte jak dziś, odnajdujemy w Jego orędziach zachęty do korzystania z tego bogactwa. M.in. w 2002
roku papież-Polak ukazywał wartość korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki nie tylko w pierwszym głoszeniu, ale
także w duszpasterstwie: „Korzystając z Internetu, można
również udzielać niezbędnego wsparcia osobom, które zostały
już objęte ewangelizacją. Życie chrześcijańskie – zwłaszcza
gdy przebiega w niesprzyjającej mu kulturze – wymaga ciągłego nauczania i nieustannej katechezy. Być może właśnie
w tej dziedzinie Internet posłuży pomocą”15. Również następD. Kuczwał, Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego, „Perspectiva” 1(2010) , s. 82.
13
A. Stopka, Czy Chrystus posłał nas na Facebooka?, „Katecheta”
7-8(2012), s. 88-91.
14
Tamże, s. 91.
15
Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, nr 3, http://paulus.org.pl/display,231.html (dostęp 05.06.2014).
12
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ca naszego świętego papieża był wielkim rzecznikiem wykorzystania Internetu w duszpasterskiej działalności Kościoła.
Stosownie do rozwijających się możliwości, w sposób coraz
bardziej konkretny odnosił się do tych środków społecznego
przekazu, z których także sam korzystał, m.in. miał konto na
Twitterze, był też dostępny na Facebooku, a tworzenie sieci
społecznościowej wokół osoby papieża reklamowane było hasłem: „Papież spotka się z Tobą na Facebooku”16. Świadomy
zagrożeń przestrzeni cyfrowej, Benedykt XVI nie przestawał
zachęcać do obecności w niej. Wyrażając przekonanie wielu
osób wierzących twierdził, iż „jeśli Dobrej Nowiny nie będzie
można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona
nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna. Świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu ludzi,
zwłaszcza najmłodszych, stanowi część codziennej
rzeczywistości”17.
Trudno o bardziej bezpośredni apel od tego, który zawarty
był w papieskim orędziu z roku 2010. Już sam tytuł orędzia
był znaczący – „Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa”. Papież Benedykt XVI pisał
wówczas: „Któż lepiej niż człowiek Boży może, dzięki własnym umiejętnościom w zakresie nowych mediów cyfrowych,
rozwinąć i wprowadzić w życie duszpasterstwo, które sprawi,
że Bóg będzie żywy i aktualny w dzisiejszej rzeczywistości,
Benedykt XVI jest dostępny na Facebook-u http://ekai.pl/wydarzenia/ciekawostki/x20308/ benedykt-xvi-jest-dostepny-na-facebook-u/ (dostęp 05.06.2014).
17
Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary;
nowe przestrzenie dla ewangelizacji. Orędzie Papieża Benedykta XVI na
47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://paulus.org.pl/
display,220.html (dostęp 05.06.2014).
16
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a religijna mądrość przeszłości będzie ukazywana jako bogactwo, z którego można czerpać, by godnie żyć na co dzień
i właściwie budować przyszłość?18. Pod względem korzystania
z mediów społecznościowych, papież Franciszek podąża
ścieżką wytyczoną w teorii przez Jana Pawła II, zaś w praktyce – Benedykta XVI. Obecny następca św. Piotra postrzega Internet w kategorii daru Bożego, dzięki któremu zwiększyły się
możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi19. Takie postrzeganie możliwości oferowanych przez media społecznościowe jest wyraźnym wskazaniem do tego, by – śladem kolejnych następców św. Piotra – otwierać się na te środki
przekazu i komunikacji w działalności duszpasterskiej Kościoła. Choć nie można zastąpić nimi dotychczasowych metod
duszpasterskiej troski, to niewątpliwie należy wspierać czy
wręcz wyspecjalizować grupy duszpasterzy zaznaczających
swą obecność na Facebooku, Twitterze czy prowadzących
strony internetowe lub blogi.
W sposób szczególny trudno wyobrazić sobie tradycyjne
sposoby głoszenia Chrystusa w odniesieniu do młodzieży. Nastawienie większości młodych ludzi dobrze charakteryzuje
żartobliwe stwierdzenie, iż „jeśli kogoś nie ma na Facebooku,
to on w ogóle nie istnieje”. Coraz młodsi uczniowie sprawnie
posługują się najnowszymi modelami telefonów komórkowych, ale nie radzą sobie z nawiązywaniem i podtrzymywaniem bezpośrednich relacji interpersonalnych. Wszelkie narzędzia służące komunikacji wykorzystują już nie tylko ci, którzy
Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe
media w służbie Słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://paulus.org.pl/display,223.html (dostęp 05.06.2014).
19
Zob. Franciszek, Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania.
Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://
paulus.org.pl/display,219.html (dostęp 05.06.2014).
18
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są znacznie oddaleni, ale także młodzież oddzielona szkolnym
korytarzem lub rodzeństwo przebywające w różnych pokojach. Nie ulega zatem wątpliwości, iż taka sytuacja – taki styl
bycia młodych ludzi domaga się odpowiedzi ze strony Kościoła i uwzględnienia ich mentalności w akcjach duszpasterskich.
W mentalność tę niewątpliwie wpisuje się również rezygnacja z przyswajania pewnych treści, na rzecz umiejętności
ich odnalezienia w sieci. Dzisiejszy młody człowiek nie przejmuje się swą niewiedzą, jeśli tylko wie, gdzie może odnaleźć
niezbędne mu wiadomości. Należy zakładać, iż wśród haseł
wpisywanych z nadzieją w okienko wyszukiwarki są również
zagadnienia religijne. Jeśli przedstawiciele Kościoła nie zatroszczą się o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na stawiane
przez młodych pytania, z pewnością uczyni to ktoś inny nawet
wtedy, gdy nie ma do tego najmniejszych kompetencji czy też
jawnie wypowiada się wbrew nauce Chrystusa.
Jeszcze innym aspektem obecności Kościoła w przestrzeni
mediów społecznościowych jest właściwa formacja młodych
chrześcijan. Zarówno młodzież przystępująca do sakramentu
bierzmowania, jak i członkowie młodzieżowych grup i ruchów
religijnych nie mogą ograniczać swej aktywności do spotkań
we własnym gronie. Blask ich wiary ma jaśnieć przed innymi
ludźmi – są oni wezwani do świadczenia o Jezusie. Jakaż by to
była wiara, gdyby młody człowiek zataił ją na swym profilu w
serwisie społecznościowym, bądź w dyskusjach poświęconych
sprawom wiary czy moralności nie mógłby znaleźć argumentów potwierdzających jego przekonania? Przeciwnie zaś – jakże piękne świadectwo składają ci, którzy tworzą wydarzenia
z racji obchodów religijnych, manifestują swe przywiązanie
do wartości chrześcijańskich czy pogłębiają swą wiedzę
i świadomość religijną dzięki rozmaitym portalom i aplikacjom. Nie brak jest w sieci różnorodnych inicjatyw, poprzez
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które młodzi ludzie łączą się w imię Chrystusa. Mając je na
uwadze, Benedykt XVI pisał w ubiegłym roku: „Istnieją sieci
społecznościowe, które w świecie cyfrowym stwarzają współczesnemu człowiekowi okazje do modlitwy, medytacji lub
dzielenia się Słowem Bożym. Mogą one jednak otworzyć także podwoje na inne wymiary wiary. Wiele osób odkrywa bowiem, właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał
miejsce on line, znaczenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki - będących nieustannie
ważnymi elementami na drodze wiary. Szukając sposobów
uobecnienia Ewangelii w środowisku cyfrowym, możemy zaprosić ludzi do przeżywania spotkań modlitewnych lub celebracji liturgicznych w konkretnych miejscach, takich jak kościoły czy kaplice. Nie powinno brakować nam konsekwencji
czy spójności w wyrażaniu naszej wiary i świadectwa o Ewangelii w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć – fizycznej czy cyfrowej”20.
Obserwując obecność Kościoła w mediach społecznościowych można dostrzec, iż nie brak osób czy też społeczności,
które z wielką troską i zaangażowaniem realizują w tej przestrzeni działalność duszpasterską. Przykłady te w sposób
szczególny odnoszą się do prowadzenia blogów przez kapłanów czy ich aktywności na serwisach społecznościowych.
Warto podkreślić, iż swe profile posiadają tam również całe
grupy parafialne. Treści religijne obecne są również na najpopularniejszych platformach multimedialnych. Takie funkcjonowanie w sferze mediów społecznościowych ma swoje skutki dla działalności duszpasterskiej. Za p. dr Małgorzatą
Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary;
nowe przestrzenie dla ewangelizacji. Orędzie Papieża Benedykta XVI na
47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://paulus.org.pl/
display,220.html (dostęp 05.06.2014).
20
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Laskowską można tutaj wskazać na ład etyczny i aksjologiczny oraz ład poznawczy i informacyjny21. Wobec współczesnego kryzysu wartości człowiek – szczególnie młody – może
mieć trudność we właściwym wyborze prawdziwego dobra.
Potrzebne jest mu także wsparcie w rozwiązywaniu jego problemów. Anonimowy komentarz czy zwrócenie się do autora
bloga z prośbą o pomoc jest w tym wypadku znacznie bardziej
komfortowe dla wielu młodych ludzi, niż udanie się z pytaniem do kapłana w parafii. Odnośnie zaś ładu poznawczego
i informacyjnego, warto zauważyć, iż młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na krytyczne głosy względem Kościoła, których dziś nie brak. Samozwańczy specjaliści wypowiadają się
w kwestiach wiary i moralności nawet jeśli nie mają do tego
żadnych kompetencji. Jakże więc istotne jest, by Kościół ze
swej strony poprzez swych przedstawicieli zapewnił wiernym
dostęp do rzetelnej wiedzy i prawdziwych informacji. Do mediów społecznościowych coraz częściej odnosi się również
szkolne nauczanie religii – w podręcznikach do gimnazjum
czy szkół ponadgimnazjalnych znajduje się wiele przykładów
zaczerpniętych z sieci (portali katolickich oraz forów dyskusyjnych), zaś w ramach pracy domowej uczniowie wykorzystują dostępne zasoby internetowe. Nie brak również zachęt do
tworzenia wydarzeń na serwisach społecznościowych (warto
pamiętać o regulaminie serwisów).
Media społecznościowe stanowią dziś wyzwanie, na które
Kościół powinien zareagować i reaguje. Niewątpliwie należy
patrzeć na nie jako na wsparcie dla tradycyjnego duszpasterstwa, szczególnie – duszpasterstwa młodzieży. Wpisane w kulturę i codzienność młodych ludzi, winny napełniać ją wartościami chrześcijańskimi i stylem życia właściwym uczniom
21

M. Laskowska, Nowe media…, s. 223-226.
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Chrystusa. Jako narzędzie, którym posługują się młodzi, winny prowadzić ich do źródła, odpowiadając przy okazji na nurtujące młodzież pytania i naświetlając ich problemy światłem
Bożej nauki. Wreszcie przy ich pomocy należy przygotowywać młodych ludzi do świadczenia o Chrystusie, by cały świat
spostrzegł, iż chrześcijanie nie pozostają zamknięci z obawy
przed kimkolwiek w kręgu dawnych metod i form przekazu
Słowa Bożego, ale otwierają się na nowe możliwości komunikacji. Należy ufną modlitwą wspierać nadzieje, iż nigdy nie
zabraknie duszpasterzy, którzy swą działalność będą prowadzić z zastosowaniem wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i trosce, młodzi ludzie będą mogli nie tylko spotykać się z Jezusem, ale
także dążyć do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim
zażyłości22.
Słowa kluczowe: duszpasterstwo młodzieży, media społecznościowe, media w duszpasterstwie, duszpasterstwo
w sieci
With good news among “tweets” and “likes” – social
media supported for youth ministry
The article contains the description of the possibility of
exploiting social media in a pastoral ministry amongst young
people. All over a character sketch of these media and their
place in the contemporary interpersonal communication, it is
presenting the evangelizing dimension of the Web 2.0. ApZob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym
1979, wyd. polskie Warszawa 1980, nr 5.
22
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plying these technologies is the reason among others with indications of the Popes – of John Paul II, XVI Benedict and Francis. Also characteristics of young people and the fact frequent
using by young people social media, so as twitter, facebook,
you tube, wikipedia and the like, these are causes for which social media should be taken into account in the pastoral work.
The arguments included in the article are convincing, that the
situation of the young people of today and the manner of young
people are demanding the reply on the part of the Church and
taking their mentality into account in pastoral actions what clearly is indicating to the need of exploiting social media.
Keywords: pastoral work for youth, social media, media in
the pastoral work, pastoral work on the Web
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Od schematu do eksperymentu,
czyli o możliwościach,
jakie kryje w sobie Msza święta
Reforma liturgiczna, której podjął się Sobór Watykański II,
należy bodajże do najśmielszych reform liturgicznych, jakich
dokonano w ciągu długiej historii Kościoła. Przyświecała jej
przedsoborowa jeszcze idea, aby bardziej zbliżyć ludzi do tajemnic wiary i bogactwa łaski, płynących z czynnego udziału
wiernych w życiu liturgicznym2. Sługa Boży, papież Paweł VI
przyznał: „(…) roztrząsany jest poniekąd najważniejszy ze
wszystkich, tak ze swej natury, jak i z racji godności, jaką
święta liturgia odznacza się w Kościele (…) Wyznaliśmy, że
Bogu należy się pierwsze miejsce; że naszą pierwszą powinnością jest modlitwa; że święta liturgia to pierwsze źródło
owej wymiany, w której życie samego Boga zostaje nam
Ks. Krzysztof Filipowicz, dr teologii w zakresie liturgiki, prezbiter
diecezji Warszawsko-Praskiej. W 1998 r. uzyskał na PWT w Warszawie licencjat z teologii pastoralnej, a w 2005 r. doktorat z teologii, specjalizacja
liturgika na UKSW, adiunkt Katedry Historii Liturgii Wydziału Teologicznego UKSW. W pracy naukowej zajmuje się zwłaszcza rolą słowa, mistagogią i gatunkami literackimi w liturgii.
2
AAS 48(1956), s. 712.
1
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udzielone; to pierwsza szkoła naszego duchowego życia;
pierwszy dar, jakiego mamy udzielać chrześcijańskiemu ludowi, złączonemu z nami przez wiarę i modlitwę; to pierwsze zaproszenie skierowane do świata, aby rozwiązał swój niemy język w świętej i prawdziwej modlitwie; aby odczuwał
niewymowną i ożywczą moc, płynącą ze śpiewania razem
z nami chwały Boga i ludzkiej nadziei, przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym3.
Nic dziwnego zatem, że Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium otwiera księgę dokumentów Soboru
Watykańskiego II. Od jej ogłoszenia w dniu 4 grudnia 1963
roku upłynęło już przeszło pięćdziesiąt lat. Konstytucja, rzecz
jasna, nakreśliła jedynie główne idee reformy liturgicznej, jej
bardziej szczegółowa realizacja spoczęła na odpowiedzialnych
komisjach. Trzeba też przyznać, że wdrażanej reformie towarzyszyła nieustająca refleksja teologiczna. Pojawiające się
nowe rozporządzenia i księgi liturgiczne prowokowały liczne
sympozja, owocowały ogromną ilością fachowej literatury.
Można chyba nawet powiedzieć, że Kościół w dziejach nigdy
nie zdobył tak głębokiej samoświadomości odnośnie do sprawowanego misterium, którego liturgia jest najpełniejszym
wyrazem.
Zauważyć też trzeba, że pojawiły się tendencje niepożądane.
Źle odczytana Konstytucja miała jakoby wprowadzać po długich wiekach rubrycyzmu niczym nieskrępowaną swobodę.
Pewne zmiany, jakie dokonały się w liturgii, miały rzekomo
świadczyć o tym, że w sprawowanym kulcie niemal wszystko
wolno, tzn. wszystko jest zależne od celebransa, względnie
wspólnoty gromadzącej się na liturgii. Wydaje się, że hasło św.
Jana XXIII – aggiornamento, mające polegać na dostosowaniu
3

AAS 56(1964), s. 34.
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przepowiadania Dobrej Nowiny i niezmiennego depozytu wiary
do nowych, coraz szybciej zmieniających się warunków życia
społecznego, historycznego i kulturalnego, przekroczyło znacznie ramy roztropnego uwspółcześnienia czy przystosowania.
Swoistym laboratorium, jeśli nie poligonem tych zmian,
okazała się paradoksalnie liturgia, zwłaszcza w sposobie celebracji Mszy Świętej. Do najbardziej chyba spektakularnych
zmian należy zaliczyć celebrowanie versus populum i wprowadzenie języka ojczystego, choć trzeba przyznać, że Konstytucja w art. 36, widząc wielką zasadność tej zmiany, rezerwowała ją raczej dla słowa Bożego, pouczeń i niektórych modlitw
i śpiewów, co oznacza, że nie zalecała, by cała liturgia była
zdominowana językiem ojczystym; pewne jej części mogłyby,
a może nawet powinny były pozostać w języku łacińskim.
Historia uczy, że zmiana języka pociągała za sobą zmianę
liturgii. Tak stało się, kiedy liturgia pierwszych wieków z języka greckiego przeszła na język łaciński; inny język wprowadza
innego ducha. Oczywiście, dziś nie ma potrzeby dyskutowania
nad zasadnością zmian w ogóle, gdyż, zauważa św. Jan Paweł
II, liturgia Kościoła jest czymś większym aniżeli reforma liturgiczna i nie można wciąż dyskutować o zmianie tak, jak się
dyskutowało w czasie publikacji dokumentu4. Innymi słowy,
jesteśmy już w pokojowym posiadaniu liturgii odnowionej,
gdzie nie ma potrzeby roztrząsać spraw, które w czasach Soboru były wypracowanym kompromisem różnych stanowisk5.
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji soborowej o świętej liturgii Sacrosanctum concilium Spiritus et Sponsa, Watykan 1998, n. 14 (dalej: Spiritus et Sponsa).
5
Por. S. Czerwik, Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: J.J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała (red.), Misterium liturgii w katechizmie Kościoła Katolickiego, Opole 1995, s. 17.
4
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Nie oznacza to jednak, byśmy mogli uznać reformę liturgii,
zwłaszcza Mszy świętej, za całkowicie satysfakcjonującą. Wspomniana wcześniej swoboda w traktowaniu liturgii pozostaje nadal
problematyczna. Pojawiają się głosy, że potrzebna jest reforma reformy, że niektóre zmiany zaszły za daleko, tzn. została zerwana
ciągłość tradycji, że w końcu styl dzisiejszych celebracji ma niewiele wspólnego z sacrum. Prawdą jest, że przepisy liturgiczne nie
są już naznaczone duchem i surowością rubrycyzmu minionych
wieków, gdzie niemal każde odstępstwo obwarowane było sankcją
grzechu. Odejście od litery przepisu na rzecz jego ducha, przyniosło w wielu przypadkach niebezpiecznego ducha nonszalancji,
zindywidualizowania i uprywatnienia liturgii, co często prowadziło do jej wypaczenia. Przestrzeń eucharystyczna stała się niejednokrotnie miejscem rozbudowanych niepomiernie wprowadzeń,
przywitań, zbytecznych komentarzy, muzyki i śpiewów dalekich
od wymogów liturgii, występów, inscenizacji, czegoś w formie
quizów bądź konkursów a niekiedy agitacji. Dość powiedzieć, że
w liście apostolskim Spiritus et Sponsa wydanym z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Jan Paweł II upominał: „Odnowa liturgiczna
realizowana w ostatnich dziesięcioleciach pokazała, że możliwe
jest wprowadzenie norm gwarantujących tożsamość i godność liturgii, a zwłaszcza pozostawienie miejsca na twórcze inicjatywy
i przystosowanie, które ją zbliżają do potrzeb ekspresji właściwych
różnym regionom świata, sytuacjom i kulturom. Nieprzestrzeganie
przepisów liturgicznych prowadzi czasem do nadużyć, także poważnych, które przesłaniają prawdę tajemnicy i wywołują zamęt
oraz napięcia pośród ludu Bożego. Nadużycia te nie mają nic
wspólnego z autentycznym duchem Soboru i muszą być korygowane przez pasterzy z roztropną stanowczością”6.
6

Spiritus et Sponsa, nr 15.
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Rzeczywiście, autentyczny duch Soboru w art. 22. § 3.
Konstytucji Sacrosanctum concilium stwierdza: „Dlatego nikomu innemu (tzn. poza Stolicą Apostolską, konferencjami biskupów i biskupami miejsca), choćby nawet był kapłanem, nie
wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii”, a w art. 26. czytamy: „Czynności liturgiczne
nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest „sakramentem jedności”,
czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod
zwierzchnictwem biskupów”. Innymi słowy, celebrans wraz
ze wspólnotą sprawują liturgię nie własną, lecz Kościoła
i w jedności z Kościołem i chociaż partykularnie są oni jej
pierwszymi uczestnikami i beneficjentami, to jej duchowe
moce przekraczają znacznie ramy wspólnoty, która jest przecież cząstką Kościoła powszechnego oraz Kościoła zbawionych w niebie i Kościoła oczekującego na pełnię zbawienia
w czyśćcu. Adresatem liturgii jest zatem cała wspólnota
ochrzczonych wszystkich czasów i kultur, ponadto obecne są
w niej duchy niebiańskie i w końcu sprawowana jest ona za
zbawienie całego świata.
Co jest powodem takiego stanu rzeczy, że najwyższy autorytet kościelny po czterdziestu latach radykalnej zmiany w liturgii musi upominać o nadużyciach, niekiedy poważnych?
Banałem byłoby rzec, że powodów tych jest wiele i pewnie nie
wszystkie da się uchwycić. Zwraca się najczęściej uwagę na
nieznajomość przepisów liturgicznych, nonszalancję i niedbałość podczas celebracji, brak odpowiedniej formacji, a co za
tym idzie i świadomości eklezjalno – liturgicznej. Wydaje się
też, że czynniki kościelne, odpowiedzialne za godność sprawowania liturgii, nie są już dziś tak skore do stosowania sankcji tam, gdzie nastąpiły nadużycia, gdyż liczą raczej na odpowiedzialność lokalnych pasterzy, którzy swoje praktyki
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kultyczne usprawiedliwiają zazwyczaj potrzebą duszpasterską
i pożytkiem wiernych. Zafunkcjonowała też pewna psychologiczna prawidłowość, przejawiająca się w tym, że po latach
skrupulatnego przestrzegania rubryk, zapanowała swoboda tak
daleko idąca, że wydaje się, iż w liturgii wszystko wolno, a co
za tym idzie, podatna jest ona na zmiany tak samo, jak inne
dziedziny życia. W tej mierze, wielki luminarz reformy,
o. Y. Congar podpowiada, że należy się liczyć z czasem dojrzewania wprowadzonych zmian7.
Z pewnością łatwo jest wyliczać tego typu bolączki. Czy nie
znajdą się wśród nich i te, których może nie należy szybko
usprawiedliwiać, ale byłyby jednak motywowane jakimiś szlachetniejszymi powodami? Otóż warto zastanowić się nad pewną dobrą intencją, która legła u fundamentów reformy, mianowicie, w papieskim aggiornamento widziano zachętę do
uwspółcześnienia, przybliżenia tego, co wydawało się być niezmienne i uświęcone przez tradycję, w tym też, a może nawet
przede wszystkim, liturgii. Chęć adaptacji, czy wyrażania
w duchu bardziej współczesnym nie jest sama w sobie zła,
wszak i dogmaty są reinterpretowane. Niemniej, przy tych szlachetnych chęciach wdarła się tendencja nie tyle do uwspółcześnienia, co raczej „uatrakcyjnienia”. W wielu wypadkach duszpasterze przy dobrych chęciach wykazali się daleko idącą
pomysłowością nie tyle adaptacji, co upodobnienia ducha liturgii do ducha tego świata. Najlepiej widać to na przykładzie architektury kościołów, rodzaju uprawianej muzyki i niestety stylu samej celebracji. Po przeszło tysiącu lat jednolitego rytu,
naznaczonego niezmienną modlitwą eucharystyczną, Kanonem
rzymskim, powstało wiele innych modlitw eucharystycznych.
Nie jest to rzeczą złą, ale zrodziło jakieś zgubne przekonanie,
Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, (tłum. z fr.
A. Ziernicki), Kraków 2001, s. 311-339.
7
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że liturgia w swym najświętszym kształcie może być czymś, co
wypracowuje się przy biurku. Lęk i niechęć wobec rubrycystycznego schematu zaowocowały eksperymentowaniem w liturgii, a przynajmniej w wielu wypadkach działaniem na własną rękę. Określenia „schemat” czy „działanie schematyczne”
mogą posiadać pejoratywną konotację i niepotrzebnie a nawet
zgubnie są kojarzone z rytem i działaniem rytualnym. Jego powtarzalność, przewidywalność i w jakimś sensie monotonia
utożsamione zostały w omawianej przez nas kwestii z Kanonem mszalnym. Fascynacja zmianą, jaką przyniosła reforma liturgiczna, nie zatrzymała się nad treściami modlitw czy symbolami – a to było poniekąd istotą reformy – ale przesunęła się na
sam fakt zmiany, że jest ona w ogóle możliwa, a to otworzyło
pole do eksperymentalnej innowacyjności, estradowej ekspresji, często niezdrowego indywidualizmu i przesadnej ufności
we własne możliwości improwizacyjne.
W tej sytuacji godna zastanowienia wydaje się popularność
liturgii Mszy świętej w jej formie nadzwyczajnej, zwana potocznie Mszą świętą trydencką bądź tradycyjną. Chodzi tutaj
o coś więcej niż osobiste upodobania pewnych grup, czy jakąś
sentymentalną tęsknotę za liturgią dawną. Ostatecznie, najwyższy autorytet kościelny w osobie papieża Benedykta XVI,
zezwolił na warunkach określonych w motu proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 roku na sprawowanie Mszy
Świętej według mszału edycji typicznej św. Jana XXIII z 1962
roku. Najistotniejsza zmiana, zastępująca w tym względzie
rozporządzenia wydane przez św. Jana Pawła II w motu
proprio Ecclesia Dei z 18 lipca 1988, została ujęta w art. 2
i znosi nakaz potrzeby uzyskiwania za każdym razem zgody
na sprawowanie Mszy świętej w dawnej formie.
Nie sposób też nie wspomnieć o adhortacji Benedykta XVI
Sacramentum Caritatis. dokument ten, wydany krótko przed
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wspomnianym motu proprio Summorum Pontificum poświęcony jest Eucharystii, którą nazywa, podobnie jak czyni to Konstytucja o liturgii świętej, źródłem i szczytem życia i misji Kościoła. Część druga adhortacji podejmuje zagadnienia
związane z celebracją Eucharystii. Z wielką troską Papież
omawia sprawy ars celebrandi (art. 38-42) a w art. 62 przypomina o wartości języka łacińskiego w celebracjach. Pobieżnie
wyciągnięte wnioski sugerowałyby jakiś regres i powrót do liturgii przedsoborowej. Tak jednak nie jest; nie chodzi tutaj bynajmniej o jakąś konkurencję obu form. Raczej po burzliwych
niejednokrotnie zmianach i latach nieodpowiedzialnego eksperymentowania na własną rękę, Papież przypomina, że poprzednia forma nigdy nie została odwołana i skoro całe wieki
Kościół sprawował Eucharystię w tym rycie, to musi posiadać
on niezaprzeczalną wartość. Jak każdy ryt, pełni on najpierw
funkcję powtarzania, ma tym samym w sobie coś ze schematu,
ale właśnie w tych powtarzających się czynnościach, gestach
i słowach kryje się też jego wartość, a mianowicie jest on odzwierciedleniem tego, co niezmienne, przywróceniem utraconej równowagi i – tym jest między innymi liturgia – wprowadzaniem w wieczność. Prawidłowość tę potwierdza
antropologia i wykorzystują różnego rodzaju terapie.
Wracając do naszego podstawowego zagadnienia, a mianowicie napięcia, jakie jest pomiędzy schematem a eksperymentem w ramach Mszy świętej i sytuując ten problem ramach
jeszcze szerszych, wyznaczonych tematem naszego sympozjum: duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce, nadszedł czas
na pytanie, czy obecny styl sprawowania Eucharystii należy
uznać za sukces czy za porażkę?8
Chodzi tutaj o sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii
Praktycznej UKSW dn. 09. czerwca 2014r.: „Duszpasterstwo młodzieżowe
w Polsce. Sukces czy porażka?”
8
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Pomocą w tej kwestii będą wyniki ankiety ogłoszonej przez
miesięcznik „Więź” w maju 1998 roku pt. „Dlaczego chodzę/
nie chodzę do Kościoła?”9 Celem ankiety było poszukiwanie
motywów, jakimi kierują się zarówno chodzący jak i niechodzący do Kościoła. Pomocą służyły pytania: Co mnie w liturgii przyciąga i zachęca, a co zniechęca lub przeszkadza? Co
najgłębiej przeżywam podczas Mszy świętej, a co jest dla mnie
najtrudniejsze do zaakceptowania albo mało zrozumiałe? Czego oczekuję, uczestnicząc w liturgii? Jak rozumiem swoje
uczestnictwo we Mszy świętej? Odpowiedzi udzieliło 305
osób w bardzo różnym wieku, z czego ok. 70 to młodzież. Redakcja „Więzi” opatrzyła wybrane wypowiedzi znaczącymi
tytułami, wyjętymi z nadesłanych świadectw. Lektura przynajmniej części z nich pozwala wnioskować o sukcesie duszpasterskim lub też ściślej ujmując, Msza święta daje respondentom to, czego od niej oczekują i co jest przesłaniem liturgii
jako takiej. Cytuję niektóre z tytułów: „Obecność jest dla mnie
zaszczytem”, „Chcę być z Chrystusem”, „Uczę się wiary”,
„Beze mnie Kościół jest jakby mniejszy”, „Aby wytrwać
w dobrym”, „Światło – Życie”, „Aby zrobić przyjemność Jezusowi”, „Świadomość, pewność, owocność…”, „Eucharystia
jest pełnią”, „Zadziwić się Kościołem”, „Refleksyjny przystanek”, „Zacząłem żyć”, „W łączności z Jezusem”, „Jestem
w Kościele potrzebny”, „Uświadomiony akt wierności”,
„W poszukiwaniu świadomej wiary”, „Wiem, że otrzymuję łaskę”, „Kościół to ja”, „Potrzebuję znaków”, „Czuję potrzebę
życia Kościołem”, „Kościół jest dla mnie azylem”, „Dar wiary”, „Powróciłem, kiedy poznałem”10. Wspólnym mianowniCytowane w niniejszym artykule wypowiedzi pochodzą z książki
o tym samym tytule, która jest wyborem wypowiedzi nadesłanych jako odpowiedź na wyżej wspomnianą ankietę „Więzi”: I. Cieślik (oprac.), Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do Kościoła?, Warszawa 1999.
10
I. Cieślik, dz. cyt., s. 16 nn.
9
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kiem już samych tytułów jest oczywiście wiara, często fakt
doświadczenia religijnego w mniejszych wspólnotach.
Oczywiście, nie brak i głosów odmiennych, krytycznych,
zawiedzionych czy bolesnych, słowem takich, które sytuowałyby duszpasterstwo młodzieżowe na szali porażki i tym należałoby się przyjrzeć wnikliwiej. Najbardziej spójny obraz
oczekiwań wyłania się wobec kazań: mają być raczej krótkie,
nawiązujące do czytań, ale nie powinny być opowiadaniem
ich własnymi słowami, przemyślane, nieogólnikowe, mówione zrozumiałym językiem, podejmujące tematy istotne dla
współczesnego człowieka, ale stroniące od nachalnej doraźności11: „Regułą były monotonne i nieciekawe kazania. Byłem
przekonany, że trzy czwarte osób wychodzących z kościoła nie
potrafiłoby przytoczyć w 10 minut później ich myśli przewodniej”, „Zniechęcają mnie długie i nie przygotowane homilie,
które stają się czasem wątpliwej jakości popisami retorycznymi. Najbardziej odpowiadają mi krótkie, kilkuminutowe homilie opierające się na słowie Bożym. Mdło mi się robi, gdy słyszę o aborcji i polityce”, „Zbyt częste czytanie listów zamiast
kazania, czasem nawet co tydzień. Chcąc nie chcąc, nigdy ich
nie słucham, w pewnym momencie wyłączam się; listy są najczęściej czytane jednostajnym głosem, w pośpiechu, nie wnoszą do mojego życia nic pozytywnego”12.
W kontekście przepowiadania słowa Bożego pojawia się
oczywiście problem polityki w homilii: „Na ambonę wkroczyła polityka, pewność siebie, brak pokory, agresja. Między tekstami modlitwy płynęły słowa jadu i nienawiści do wszystkiego, co niekatolickie”. Warty odnotowania w tym względzie
jest również głos trochę starszego pokolenia: „W państwie to11
12

Tamże, s. 11-12.
Tamże, s. 103.
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talitarnym, kiedy opozycja miała zakneblowane usta, było naturalne, że Kościół wypowiadał się na tematy polityczne. Teraz to mnie irytuje, razi”13, „To, co tak uwielbialiśmy w latach
stanu wojennego, na co wtedy w każdym nabożeństwie pomimo wszystko czekaliśmy, dzisiaj, w wolnym kraju drażni,
przeszkadza”.
Wśród głosów krytycznych dość mocno wybrzmiał i ten,
w którym czuć nutę zawodu z braku poczucia wspólnoty:
„Jednym z najważniejszych problemów Mszy jest brak świadomości wspólnoty. Nie czuć więzi ze współbraćmi, każdy do
kościoła przychodzi sam i każdy ma tylko swój interes do Pana
Boga”, „Kiedy jestem w Kościele nie odczuwam niczego
szczególnego, oprócz nudy i zmęczenia. Patrzę na ludzi, których twarze cechuje bezgraniczna bezmyślność, skazany jestem na przebywanie w towarzystwie osób, z którymi nie chcę
mieć żadnych kontaktów”14, „Brakuje mi w kościele ciepła,
miłości, akceptacji, kontaktu z innymi ludźmi (…) To nie telewizja i niedzielne zakupy w supermarketach tak mnie zubożyły. To brak kontaktu z innym człowiekiem. To świadomość, że
kiedy jest źle, musisz poradzić sobie sam. Nikt nie pomoże,
nie zapyta, czego potrzebujesz. Kościół nie jest już wspólnotą.
Jest instytucją z własnym prawem, administracją, hierarchią,
finansami i godzinami urzędowania”15.
Nie brak też najbardziej typowych odpowiedzi: „Nie czuję
potrzeby. Przeciętna Msza wydaje mi się nudna. Poza tym,
daje o sobie znać lenistwo (…) Świat obecny oferuje tak wiele
atrakcji, że Kościół dla większości ludzi w sile wieku jest oferującym abstrakcyjne spełnienie przeżytkiem”, „Nie chodzę
do kościoła z powodu pewnych uprzedzeń, tkwiących we mnie
13
14
15

Tamże, s. 126.
Tamże, s. 44.
Tamże, s. 87.

131

Ks. Krzysztof Filipowicz

chyba – nie mam pewności – tak głęboko, że kierują mym postępowaniem, jeśli chodzi o odwiedzanie kościoła”16.
I w końcu krytyczne wypowiedzi dotyczące stylu sprawowanej Eucharystii. Do pewnego stopnia można ulec wrażeniu,
że Kościół to księża. Nawet tam, gdzie przebija się świadomość, że liturgię celebruje cała wspólnota wiernych, to świadomość ta jest przytłaczana przez odmienną rzeczywistość,
gdzie zazwyczaj ksiądz jest jedynym działającym, czynnym
uczestnikiem liturgii: „Wydaje się, że najważniejszy jest
ksiądz prowadzący Mszę, jego słowa i sposób ich wypowiadania. To jest jak – z pewnością to kontrowersyjne porównanie –
z programem rozrywkowym w telewizji. Jeżeli ma dobrego
prowadzącego, to program ma automatycznie większą widownię. I na odwrót”17, „Pośpiech w prowadzeniu Mszy świętej,
rutyna powodująca znudzenie zarówno księdza, jak i ludzi
uczestniczących we Mszy świętej (…) Rozdawanie Komunii
św. w pośpiechu (…) Poczucie, że życie w kościele zaczyna
się i kończy na Mszy świętej”18, „ (…) infantylne czytanie
przez lektorów zbyt młodych, nadmierna ruchliwość przed ołtarzem”, „Denerwują mnie niesforne dzieci (a może ich rodzice), które biegają po kościele i pokrzykują”, „Trochę przeszkadza mi zbytnia pompatyczność i napuszoność niektórych
celebracji, dominacja teatralności nad prostotą i realizmem,
brak przerw na milczenie – zapełnianych pieśniami zamiast
klasyczną muzyką organową”19, „Dodam, że nie zawsze Msza
święta ma taki duchowy i głęboki charakter. Chociaż miałem
i mam szczęście do kapłanów, to zdarza się mi być świadkiem
wszystkich siedmiu grzechów głównych polskiego księdza.
16
17
18
19

Tamże, s. 46.
Tamże, s. 42.
Tamże, s. 103-104.
Tamże, s. 193.
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Jednak najbardziej drażni mnie tanie i złe aktorstwo, przypadkowość i mętność wywodów kaznodziei i rutyna, która może
zabić całą liturgię”20, „Zbyt mało jest (albo wcale) czasu na
chwile refleksji i osobistą modlitwę”, „Niestety, uważam, że
źle się dzieje w wielu polskich kościołach. Msza święta odprawiana jest często w pośpiechu, bez jakiegokolwiek uduchowienia ze strony księdza (…)”, „Zdecydowanie trudno jest
przeżyć liturgię nie celebrowaną, lecz odprawianą – szybko,
bez skupienia czy zrozumienia, jakoś tak niechlujnie”21.
Zapewne narzekający ton nie jest jakąś specyfiką naszych
czasów, a niedostatki w przeżywaniu dnia świętego znane były
i wcześniej. Nasz wieszcz, Juliusz Słowacki, skarżył się w liście do matki: „Bo cóż ja będę robił dalej, zawsze i wiecznie
nic nie robiąc. Życie moje jest ciągle trwającą niedzielą”. Natomiast znacznie bardziej współczesny nam Leopold Staff nazywał niedzielę świętem miejskiej melancholii, morderczynią
okrutną nadziei, obnażycielką pustki i stręczycielką nudy22.
Zapewne przywołanie samych opinii to za mało; rzecz jasna, cieszyć się należy z tych pozytywnych i zastanowić, co
zrobić, by zniwelować rozgoryczony ton tych negatywnych.
Oczywiście, że należy apelować do dobrej woli, ale i warto
wsłuchać się w głos pretensji – nawet gdyby był pretensjonalny – tych, którzy z konkretnych racji na Mszę świętą uczęszczać nie chcą.
Postulat podniesienia poziomu homilii jest aktualny w każdym czasie. Zjawisko pośpiechu jest tym, nad którym nie ma
potrzeby dyskutować; po prostu pewne rzeczy nie powinny się
zdarzyć, zwłaszcza kiedy uwłaczają Eucharystii. Czy można
Tamże s. 132.
Tamże, s. 167-168.
22
Cyt. za: B. Nadolski, Niedziela dniem Kościoła i człowieka, w: Niedziela: VI Tydzień społeczny 6-9. V. 1999r., Warszawa 1999, s. 65.
20
21
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dać jednak jakąś jedną receptę na wszystkie bolączki? Zapewne nie, ale sądzę, że warto poszukać takiej, która przynajmniej
odpowiadałaby potrzebie większości, a jednocześnie była
zgodna z wymogami, jakie stawia przed uczestniczącymi liturgia, włączając to, a może przede wszystkim samego celebransa. Sądzę też, że czasy eksperymentów mamy już za sobą.
Wierność przepisom liturgicznym, o którą upominał się św.
Jan Paweł II, jawi się jako wymóg konieczny. Przepisy pozostawiają dużą przestrzeń dla kreatywności, nie zaciemniającej
sensu jedności liturgii Kościoła powszechnego. Skoro pięćdziesiąt lat minęło od Konstytucji o liturgii świętej, warto wyciągnąć wnioski z tego, upraszczając, czasu eksperymentów.
W końcu, nie wszystko było złe. Zapewne należy się cieszyć,
że wzrosła świadomość tego, czym jest niedziela i czym jest
serce samego chrześcijaństwa, a mianowicie Święte Triduum
Paschalne - uczestnictwo w nim przed Soborem było znikome.
Liturgia na pewno stała się bardziej przejrzysta i mimo wszystko mniej klerykalna. Jednak wprowadzenie języka ojczystego
nie rozwiązało automatyczne wszystkich problemów. We
wspomnianej ankiecie nie brak było głosów, że tak naprawdę
dla wielu wiernych misterium Mszy świętej nie jawi się jako
bardziej zrozumiałe na skutek wprowadzenia języka ojczystego. Nie jest też wezwaniem do pogłębiania znajomości tego,
czym jest, choćby w sensie tylko intelektualnym. Można dodać, że obecnie na rynku mamy wiele różnego rodzaju książek, przewodników, które pomagają odkryć i zrozumieć sens
gestów, rytów i modlitw Mszy świętej, zarówno tej odnowionej jak i przedsoborowej23. Internet jest w tym względzie rówWśród wielkiej ilości książek, artykułów zob. chociażby: B. Nadolski, Ukochać Mszę świętą, Warszawa 1987; Tenże, Święto Eucharystii,
Warszawa 1987; J. Decyk, Niedziela dniem Pana i Chrystusa, w: Niedziela.
VI tydzień społeczny. 6-9.V, Warszawa 1999, s. 41-63; K. Filipowicz, Werty23
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nież nieocenioną pomocą. Dlatego też, nie odmawiając racji
głosom narzekającym, można do rozgoryczonych zaapelować
o trochę więcej dobrej woli i wysiłku wobec napotykanych
przez nich problemów z przeżywaniem Mszy świętej.
I wreszcie sedno wywodu – odpowiedź na pytanie czy możliwa jest jakaś recepta, która w miarę zadowoliłaby ulegającą
zniechęceniu i frustracji większość. Podpowiedź można znaleźć – paradoksalnie – w jednym z utyskujących głosów wspomnianej ankiety, mianowicie tym, który wspomniał, że msze
są odprawiane, a nie celebrowane. Samo słowo „odprawiać”
ma raczej negatywne znaczenie, choć jest tak często stosowane odnośnie do Eucharystii. Przyznać też należy, że nie mamy
jakiegoś adekwatnego słowa, które odpowiadałoby randze eucharystycznego misterium. Najlepszym z możliwych jest właśnie celebracja i celebrowanie.
Św. Jan Paweł II we wspomnianym Liście apostolskim Spiritus et Sponsa wzywa, że czas odnowy mamy niejako za sobą,
a nadszedł czas pogłębienia. W tym względzie Jego pontyfikat
pozostawił wiele cennych dokumentów z Katechizmem Kościoła Katolickiego na czele24. Innym, nieocenionym dokukalny wymiar niedzieli, „Warszawskie Studia Pastoralne, (2011) nr14,
s. 7-23. Obszerniej na temat wybranej literatury zob. T. Wielebski, Dzień
Pański w życiu katolików w Polsce. Studium pastoralno-teologiczne, Warszawa 2013, s. 36-40 i 304-332. Rosnącemu zainteresowaniu liturgią dawną
wychodzi naprzeciw monumentalne opracowanie Jean-Denis Chalufour,
Przewodnik po Mszy świętej. Objaśnienie części stałych Mszy według mszału wydanego w 1962 przez bł. Jana XXIII, stanowiącego nadzwyczajną formę rytu rzymskiego z dodaniem komentowanych tekstów mszału z 1969
(w formie zwyczajnej rytu rzymskiego), mszałów: lyońskiego, dominikańskiego oraz liturgii świętego Jana Chryzostoma, (tłum. i oprac.) P. Milcarek, Wyd. Dębogóra, Dębogóra 2012.
24
Język Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest przecież adresowany do wszystkich katolików (i nie tylko), jest w sumie zrozumiały tak, by
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mentem w świętowaniu niedzieli ze szczególnym uwzględnieniem Mszy świętej jest List apostolski Dies Domini oraz
swoisty testament Wielkiego Papieża – encyklika Ecclesia de
Eucharystia. Św. Jan Paweł II przyznaje jednak, że w wychowaniu do życia liturgicznego decydująca jest rola pasterzy25.
Podpowiada im też, że złotą regułą, zwykłą praktyką i probierzem celebrowanej Eucharystii jest odkrywanie i praktykowanie sztuki mistagogicznej. Dzięki niej, w przeszłości, w złotej
epoce ojców Kościoła, sens misterium eucharystycznego dotarł do wielu sumień ludzkich. „Zadaniem pasterzy – zwraca
uwagę Papież – jest w szczególności troska o godne sprawowanie celebracji, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup
osób: dzieci, młodzieży, dorosłych, starców, niepełnosprawnych. Wszyscy powinni czuć, że jest dla nich miejsce w naszych zgromadzeniach, dzięki czemu będą mogli poznać atmosferę panującą w pierwszej wspólnocie wierzących: «Trwali
oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba
i w modlitwach» (Dz 4, 42)26.
Mistagogia właśnie! Przecież Eucharystia, obok chrztu
i bierzmowania, jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, z tą różnicą, że jest jako sakrament wielokrotnie powtarzana, ale to nie może pozbawiać ją jej inicjacyjnego charakteru. Zapewne odpowiedzialność za sztukę mistagogii,
rozumianej jako ciągłe pogłębianie tego, co dokonują w nas
sakramenty, spoczywa w ogromnej mierze na duszpasterzach
– celebransach. Pogłębianie „umiejętności” celebrowania jawi
przybliżyć prawdy wiary i misterium życia chrześcijańskiego. Ale także
i w tym względzie znajdziemy pomoc w lepszym jego zrozumieniu. Zob.
J. Królikowski, Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego,
Poznań 1996.
25
Spiritus et Sponsa, 15.
26
Spiritus et Sponsa, 12.
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się tutaj jako ciągłe zadanie, które z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby wiernych, a jednocześnie jest fundamentem osobistego uświęcenia i formacji kapłanów27. Homilia,
która w ankiecie zebrała tyle krytycznych uwag, znakomicie
nadaje się na wtajemniczanie w misterium liturgii, w której to
Bóg udziela się człowiekowi, odkrywa historię miłości Boga
do człowieka, która jest ciągle dziejącą się historią zbawienia;
jest nie tylko wspomnieniem wydarzeń zbawczych ale ich
owocnym uobecnieniem, uaktualnieniem w całej problematyczności czasów człowieka współczesnego. Tak rozumiana
homilia może stać się konkretną odpowiedzią na pytanie, czy
Bóg zna moje życie i czy je prowadzi. Sztuka głoszenia homilii mistagogicznej pozostaje w zasadzie wyłącznie w gestii kapłana, wyposażonego w takie czy inne osobiste umiejętności.
Ale – jak lapidarnie zauważa ks. A. Krasowski – poetą się
człowiek rodzi, a kaznodzieją i homiletą staje28.
Sugestię św. Jana Pawła II podjął w Adhortacji Misterium
caritatis, jego następca – Benedykt XVI: „Nie należy bowiem
zapominać, że jesteśmy ochrzczeni i bierzmowani jako przyporządkowani do Eucharystii. Z tego faktu wynika zadanie, by
w praktyce duszpasterskiej dążyć do bardziej zintegrowanego
rozumienia przebiegu chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sakrament Chrztu, poprzez który stajemy się upodobnieni do
Chrystusa, wcieleni w Kościół i stajemy się dziećmi Boga, staPor. H. Sobeczko, Liturgia jako ars celebrandi, w: B. Nadolski (red.),
Ars celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w UKSW (29 kwietnia
2003r.), Katowice 2003, s. 12-30; P. Marini, Liturgia i piękno – nobilis pulchritudo, (tłum. z wł. W. Dzieża), Pelplin 2007, s. 77-84; A. Sorrentino,
Celebracje liturgiczne. Sztuka przewodniczenia. Praktyczne wskazówki dla
kapłanów, (tłum. z wł. P. Cembrowicz), Kraków 2001, s. 9-15.
28
Por. A. Krasowski, Homilia niedzielna, w: Liturgia słowa Bożego we
Mszy świętej, Cz. Krakowiak (red.), Lublin 2001, s. 112.
27
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nowi bramę wejściową do wszystkich sakramentów. Poprzez
Chrzest jesteśmy włączeni w jedno Ciało Chrystusa (por. 1
Kor 12, 13), w lud kapłański. Jednak to udział w Ofierze eucharystycznej udoskonala w nas to, co zostało nam dane
w Chrzcie. Także i dary Ducha Świętego są dane dla budowania Ciała Chrystusa (1 Kor 12) oraz dla dawania większego,
ewangelicznego świadectwa w świecie. Dlatego najświętsza
Eucharystia prowadzi do pełni chrześcijańskiego wtajemniczenia i stanowi ośrodek i cel całego życia sakramentalnego29”. Ów aspekt stawania się mistagogiem pozwala zachować
z jednej strony to, co cenne i niezbędne w schemacie, a z drugiej strony pozwala spojrzeć na rzeczywistość misterium życia
chrześcijańskiego jak na swoiste laboratorium wiary. Mistagogia niewątpliwie chroni przed nieodpowiedzialnym eksperymentowaniem, gdyż nieustannie porusza się w ramach wyznaczonych przez samą liturgię.
Na koniec możemy postawić pytanie samym sobie jak angażujemy się w niedzielną liturgię i przeżywanie Dnia Pańskiego. Nie ma niedziel zwykłych, choć z dniem dzisiejszym
właśnie został wznowiony tzw. okres zwykły w liturgii i przyznać trzeba, że jego nazwa nie jest najszczęśliwsza. Każda niedziela wszak zanurza nas w nowe życie Zmartwychwstałego
Pana, a przez to jest niezwykła. Zaś misterium eucharystyczne, które jest sercem każdej, nawet zwykłej, niedzieli, jest
stwarzaniem przez Boga nowych niebios i nowej ziemi (por. Iz
65, 17) z miłości dla nas. Jego zaś miłość względem nas nigdy
się nie starzeje, zawsze jest ta sama i zawsze jest nowa.
Słowa kluczowe:
sakramenty.
29

liturgia,

msza

Benedykt XVI, Misterium caritatis, 17.
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From Schema to Experiment or about Possibilities that
exist in the Holy Mass
The great reform, which was made by the last council, was
devoted in large part to the liturgy. The renewed liturgy was to
be closer to the faithful, more understandable and encouraging
to a better use of the opportunities it can offer. During the implementation of the decisions of Vatican II there were also
some abuses. After more than 50 years since the conciliar Constitution on the Sacred Liturgy some problems in the experience of the Mass can still be noted. Some demands relate to the
style and art of celebrating the Eucharist. The author of this article wonders whether it is possible to find a way that would
protect the Mass from some extremes: schema and experiment.
An attempt to solve the dilemma appears to be the suggestion
of St. John Paul II, also confirmed by his successor - Pope Benedict XVI, and that is the return to the art of mistagogy in liturgical celebrations.
Keywords: liturgy, Holy Mass, mystagogy, the sacraments.
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Sakrament bierzmowania
jako rytuały przejścia
W tradycyjnym ujęciu sakrament bierzmowania kończy
proces wtajemniczenia sakramentalnego; jednak – jak zauważają autorzy Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji – adolescenci po jego przyjęciu oddalają się prawie całkowicie od
praktykowania wiary (DOK 181). Świadomość tego faktu
każe się zastanowić nie tylko nad przyczyną oddalenia, ale –
zgodnie z zaleceniem tego Dokumentu – poważnie ów fakt
uwzględnić, rozwijając odpowiedni rodzaj duszpasterstwa
i formacji. Celem niniejszego artykułu jest zarówno rozpoznanie sytuacji młodego adresata posługi słowa, jak również
wskazanie na sposoby wyjścia naprzeciw prawdziwym potrzebom nastolatków z uwzględnieniem roli Kościoła w tym czasie. Propozycja Kościoła – która jednocześnie wychodzi naprzeciw wezwaniu do nowej ewangelizacji – może i powinna
stać się szansą na zaproszenie młodego człowieka na drogę
prowadzącą do dojrzałego człowieczeństwa i dojrzałej wiary.
Ks. Dariusz Kurzydło, dr teologii w zakresie katechetyki, ukończył
studia doktorskie na UKSW w Warszawie, czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w SWPS w Warszawie, studiuje psychologię na
UKSW. Adiunkt w katedrze psychologicznych i pedagogicznych podstaw
katechetyki na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
1
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1. Katecheza młodzieży w koncepcji Dyrektorium
katechetycznego
Warto najpierw prześledzić postulaty, jakie wysuwa się
w Dyrektorium. Są one niezwykle ciekawe, tym bardziej że
„trudną sytuację” Kościoła w dzisiejszym świecie (zwłaszcza
wobec młodzieży) nie uważa się tu za „gorszą”, ale traktuje
jako okazję do odważnego i twórczego głoszenia Ewangelii
(DOK 181). Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium mówi o dzielonej z ludźmi radości życia Ewangelią
i wskazuje na niebezpieczeństwo acedii, która nie tylko ma źródło w konsumpcyjnym stylu życia współczesnego człowieka,
lecz przede wszystkim wynika z braku osobistego spotkania
z Jezusem Chrystusem. Przenikliwa diagnoza Papieża (obecna
w całej adhortacji) pokazuje, że tradycyjny sposób nauczania –
polegający na domaganiu się wierności doktrynie zamiast doświadczenia żywej przyjaźni z Bogiem – wprowadził w życie
Kościoła szczególny rodzaj bierności (acedii), która łatwo przemienia się w bezradność wobec nowej jakości cywilizacji/kultury, a nawet wrogość wobec świata/innego (nowego) człowieka. Obserwacja życia społeczno-religijnego wskazuje, że
konsekwencją tej bezradności może być łatwe uleganie pokusom życia łatwego i powierzchownego, natomiast skutkiem
wrogości wobec świata jest zamknięcie się w „oblężonej twierdzy” zalęknionego Kościoła (obrazem takiej wspólnoty jest
Wieczernik, do którego nie przyszedł jeszcze zmartwychwstały
Pan). Ważne, aby mieć te fakty przed oczami, gdy próbuje się
zrozumieć sytuację współczesnej młodzieży.
Jakie postulaty wysuwa się zatem w Dyrektorium? Po pierwsze, Autorzy tego Dokumentu wskazują na niejednorodność
i wieloaspektowość procesu dorastania i wskazują na trzy etapy
rozwoju: okres poprzedzający dojrzewanie, okres dojrzewania
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oraz okres młodości (zob. DOK 181). Bardzo ważne wydaje się
zastrzeżenie, że nieuwzględnienie tych faktów jest negacją
prawdy o człowieku; stąd pojawia się określenie „wiek negowany”, wskazujące na pomijanie trudności, potrzeb i możliwości ludzkich oraz duchowych młodzieży – i to z uwzględnieniem etapu rozwojowego, na którym znajdują się adolescenci.
Owa negacja wskazuje albo na nieumiejętność pracy wychowawczej z człowiekiem młodym (wynikającą z nieuświadamiania sobie specyfiki rozwoju człowieka) – i tutaj mamy przykład wspomnianej bezradności – albo na zamknięcie się
w swego rodzaju „państwie bożym”, które karmi się pokusą
przeżycia czyjegoś życia za niego – to przykład wrogości wobec człowieka, który nie jest taki, jak dawniej, czyli jest nieposłuszny władzy Kościoła. Być może „negacja tego wieku”
(przyznajmy, bardzo trudnego wieku) stanowi podstawową
przyczynę – objawiającą się lękiem przed słuchaniem młodego
(jeszcze bardziej zalęknionego) człowieka – ucieczki „bierzmowanych” z Kościoła: młodzi ludzie wyczuwają ową sztuczność
formatorów (w ich pojęciu po prostu obłudę), i – o ile chcą uzyskać „sakrament” – odpowiadają podobną sztucznością (obłudą), biorąc udział w przygotowaniu, by następnie zrezygnować
z zaangażowania w życie religijne, wybierając życie „prawdziwe”, po swojemu, „lepsze i fajniejsze”2.
Rozróżnienie w procesie przejścia z dzieciństwa do dorosłości trzech etapów rozwojowych wydaje się naturalne, choć
w praktyce katechetycznej może być nie dość uświadomione.
Tymczasem w tekście Dokumentu kilka razy zwraca się uwagę
W tekście pojawiają się sformułowania, które pochodzą z narracji nastolatków, uzyskanych przez Autora w badaniach (nieopublikowana praca
magisterska z psychologii). Zob. też D. Kurzydło, Funkcja wtajemniczenia
w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych i zagrożeń cywilizacyjnych, „Studia Katechetyczne” 9 (2013), s.181-213.
2
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na odmienność (inną specyfikę, inne zadania) każdego z tych
okresów. „Wiek negowany” odnosi się do najwcześniejszego
stadium; przypada on na koniec szkoły podstawowej i wiąże
się z radykalnymi (nagłymi) przeobrażeniami psychofizjologicznymi człowieka3. Kolejne etapy – powtórzmy: każdy z nich
jest inny, ale też należy pamiętać o różnicach indywidualnych
– wymagają podjęcia bardzo dużej troski i zaoferowania całego
bogactwa środków formacyjnych, jakie Kościół posiada (zob.
DOK 181). Jeszcze jedna sprawa wymaga uświadomienia
w tym miejscu: otóż w Dyrektorium czas udzielania sakramentu bierzmowania jest wyznaczony na pierwszy okres adolescencji (na ów „wiek negowany”); to ważny argument w sporze o wiek udzielania sakramentu bierzmowania.
Po drugie, w Dyrektorium zwraca się uwagę na konsekwencje wynikające z faktu, że okres młodości jest czasem rozpoznawania własnej tożsamości, a więc i odkrywania własnej
misji w świecie (powołania) oraz wypróbowywania ról i zadań
człowieka dorosłego: w dokumentach mówi się, że to wielkie
wyzwanie dla przyszłości Kościoła (zob. DWCH 2; ChL 460).
Można tu dostrzec kolejny argument za wczesnym udzielaniem sakramentu bierzmowania (w dalszej części zostanie on
pogłębiony i rozwinięty) – młody chrześcijanin powinien
otrzymać czytelny sygnał, że jego tożsamość jest związana
z duchem Jezusa Chrystusa i w tym duchu będzie mógł ją odkrywać (jeśli zacznie budować na innym fundamencie, jego
przyszłość może okazać się niepewna, co więcej szkody jakie
poniesie w pierwszej fazie tej budowy, np. kiedy rozpoznaje
własną tożsamość płciową, mogą być trudne do naprawienia).
O jakości tego czasu oraz trudnościach w jego rozumieniu, zob.
D. Kurzydło, Jaki model przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania? Katecheza bierzmowania, w: Katecheza ewangelizacyjna, P. Mąkosa (red.), Lublin 2010, s. 265-296.
3
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Kulturowe tło, w które wpisana jest ogromna różnorodność
dróg, stylów życia i dążeń człowieka, a także szybkość zmian
cywilizacyjnych i przemian społecznych i obyczajowych powoduje, że młodość jest czasem ciągłego oczekiwania na trwałe, ostateczne rozwiązania, które nie przychodzą (w Dyrektorium pisze się o „świecie oczekiwania”, o „sceptycyzmie
i nudzie, o „lęku i zepchnięciu na margines”, zob. DOK 182).
W niektórych przypadkach można mówić też o usilnym i gwałtownym (choć chaotycznym) poszukiwaniu sensu życia.
W tym dążeniu kryje się często idealistyczne pragnienie solidarności, doświadczenia sacrum oraz zaangażowania społecznego (zob. DOK 182). Warto wiedzieć więcej o naturze tych
pragnień, jeśli formacja młodzieży ma wydać autentyczne
owoce. Autorzy Dokumentu uważają, że obojętność lub wrogość do Kościoła w czasie dorastania, oprócz braków w formacji wcześniejszej i deficytów w zakresie wsparcia duchowego i moralnego ze strony rodziców/rodzin, jest też naturalną
reakcją człowieka w tym czasie, która wynika ze specyfiki
rozwoju poznawczego adolescenta (przejście ze stadium myślenia formalnego4): z jednej strony wiąże się ona z buntem
wobec autorytetów, które wymagają sprawdzenia i usankcjonowania, z drugiej z racjonalizmem w ocenie dorosłych oraz
instytucji, które tworzą. Owa krytyka z punktu widzenia dojrzewania do niezależności i samodzielności oraz umiejętności
krytycznej oceny rzeczywistości jest niezwykle ważna
i potrzebna.
Rewolucyjne wydaje się w tym kontekście rozumienie katechezy młodzieży, jakie proponują Autorzy Dyrektorium: ma
to być propozycja skierowana do młodych „na miarę młodych” (DOK 183), w której są oni nie przedmiotem, lecz pod4

Zob. J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, Warszawa 2013.
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miotem nauczania – „aktywnymi uczestnikami ewangelizacji
i twórcami społecznej odnowy” (DOK 183, ChL 46). W Dokumencie uważa się bowiem, że tylko wówczas dokona się autentyczny wzrost osobowy i wspólnotowy młodego człowieka.
Wolność, do której się wychowuje nie tylko jest celem, lecz
i środkiem prowadzącym do dojrzałej wiary. W tym sensie
można zrozumieć, jak duży jest lęk formatorów i duszpasterzy
(podobny zresztą do lęku rodziców), ujawniający brak zaufania do możliwości i zdolności młodych chrześcijan. Propozycja upodmiotowienia katechezy młodzieży poprzez umożliwianie im podejmowanie coraz ważniejszych decyzji
dotyczących ich własnego życia jest także krokiem w kierunku
uznania w nich nosicieli przesłania, jakie przy każdym poczęciu człowieka zostawia dla nas Bóg. Rozpoznanie tego przesłania (od strony podmiotu dotyczy to rozpoznania i podjęcia
misji) wydaje się być ogromnym bogactwem, jakie posiada
Kościół świadomy daru życia, jakie nieustannie otrzymujemy
od Boga (zob. DOK 183).
Po trzecie, w Dyrektorium wymienia się – bardzo ogólnie –
cechy katechezy młodzieży. Zwraca się więc uwagę na to, aby
umieć uwzględnić w praktyce katechetycznej różnorodność
dojrzałości religijnej uczestników: ograniczenie formacji religijnej do nauczania szkolnego5 sprawiło, że traktuje się „lekcję
religii” jako mniej lub bardziej ważny dodatek do wiedzy zdobywanej w szkole (wydaje się, że w programie nauczania religii postulat dialogu interdyscyplinarnego nie został jeszcze do
Rodzina chrześcijańska w różnym stopniu radzi sobie z zadaniem wychowania w wierze i do życia religijnego, co w dużej części jest skutkiem
braku katechezy dorosłych oraz katechezy (parafialnej). Zob. A. Kiciński,
Katecheza małżonków i rodziców, w: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń
(red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna,
Lublin 2013, s. 371-378.
5
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końca uświadomiony). Problem różnorodności sytuacji religijnej najlepiej jest widoczny w podręcznikach do nauczania religii w szkole, w których takiego rozróżnienia nie ma. Nie chodzi przy tym o zarezerwowanie jakiejś części czasu ani o ofertę
innych treści dla każdej grupy uczestników, ale o związanie
tych samych treści z całokształtem poznawanej wiedzy,
a przede wszystkim z doświadczeniem nastolatka, który – jako
podmiot katechezy (lekcji religii) – może stać się świadkiem
własnego rozwoju: jego dynamiki, złożoności i trudności, i zacząć patrzeć na siebie (a tworząc wspólnotę katechetyczną razem z innymi) jako na osobę stworzoną i chcianą przez Boga
do podjęcia misji w świecie (zob. DOK 184). W Dyrektorium
zaleca się w tym kontekście sięganie po pomoc w kierunku
nauk o człowieku i wychowaniu. Umiejętność rozeznawania
oraz podejmowania dialogu świadczy o dojrzałości człowieka,
umiejętność reinterpretacji własnego życia w świetle Pisma
św. i wiary to wyraz dojrzałości chrześcijańskiej. Trzeba przy
tym pamiętać, że najlepszą szkołą osiągania dojrzałości jest
wspólnota (wspólnota podstawowa, grupa rówieśnicza, mała
grupa), w której więzi przyjaźni oraz możliwość bezpośredniego zaangażowania się stanowią o jej atrakcyjności i bezpieczeństwie (co dla młodzieży jest niezwykle ważne).
Za kluczową sprawę do rozwiązania uznaje się w Dyrektorium umiejętność przekładania orędzia wiary (kerygmatu) na
język zrozumiały dla młodego człowieka (zob. DOK 185).
Wymaga to niezwykłej cierpliwości i mądrości ze strony formatorów oraz wierności duchowi orędzia (nie zawsze jego literze)6. W Dokumencie przez „język” rozumie się mentalność,
Zob. CT 40. Swoboda w zakresie „litery” nie oznacza rezygnacji
z pewnych tradycyjnych terminów, chodzi bardziej o prostotę, przejrzystość, bezpośredniość przepowiadania (zob. EN 43, EG 158), co wymusza
6
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wrażliwość, gusty, style, słownictwo itp.). Franciszek pisze:
Powinien to być język zrozumiały dla adresatów, żeby nie narażać się na mówienie w próżni (EG 158). I nieco dalej: Jeśli
chcemy się dostosować do języka innych ludzi, by możliwe
było dotarcie do nich ze Słowem, trzeba wiele słuchać, trzeba
dzielić życie z ludźmi i bacznie zwracać na nich uwagę (tamże). Papież proponuje również odejście od języka, który nie
jest pozytywnym głoszeniem Dobrej Nowiny (zob. EG 159)7.
To, co wydaje się najcenniejsze w tym fragmencie papieskiej
adhortacji, to zwrócenie uwagi na usłyszenie człowieka w jego
realnym życiu. Bez zrozumienia młodego człowieka od strony
jego wewnętrznego świata, bez przyjęcia go z tym światem do
wspólnoty wiary, bez towarzyszenia mu jako samodzielnej
osobie w poszukiwaniu jego własnej tożsamości – każdy formator/przewodnik/katecheta (autorytet) będzie skazany na porzucenie. Młodzi odchodzą od Kościoła właśnie dlatego, że
nie znajdują odpowiedzi na pytania, które zadają; narzucanie
im czegokolwiek, choćby było najświętsze, w ich przekonaniu
jest próbą manipulacji lub oznaką słabości (zob. EG 105)8.
Po czwarte, katecheza młodzieży (podobnie jak katecheza
dorosłych) w opinii Autorów Dyrektorium winna posiadać jakąś formę katechumenatu (zob. DOK 185). W ten model wpisuje się także katechezę wtajemniczenia chrześcijańskiego
(katechezę bierzmowania) oraz spotkania mniej formalne.
podjęcie dialogu z młodymi z wykorzystaniem ich doświadczeń wiary (np.
język dotyczący przyjaźni, wierności, pasji czy radości).
7
Co prawda Papież podejmuje problem języka w odniesieniu do kaznodziejów, jednak w przypadku katechetów czy duszpasterzy kwestia ta
jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza.
8
Zob. E. Talik, Jak trwoga to do Boga. Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania, Gdańsk
2012.
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Przyjęcie takiej formy pracy z młodzieżą nie oznacza jedynie
powrotu do sprawdzonych metod działania w starożytności
chrześcijańskiej, ale zaproponowanie formacji w nowym
kształcie, otwartej na wrażliwość i różnorakie problemy tego
wieku (w wielu przypadkach wskazana jest działalność prekatechumenalna). Co to oznacza? Odwołując się jeszcze raz do
Franciszka, czytamy, że cała wspólnota żywego Kościoła powinna być w jakiś konkretny sposób zaangażowana w ewangelizację i wychowanie młodzieży (co domaga się między innymi cierpliwego słuchania, zrozumienia ich niepokojów
i żądań oraz rozmawiania z nimi zrozumiałym dla nich językiem), a młodzi powinni mieć możliwość zaangażowania się
w życie wspólnot, to znaczy szansę budowania prawdziwych
więzi, w których znajdą odpowiednie dla siebie poczucie bezpieczeństwa i radość wzrostu (zob. EG 105-106). Model katechumenalny zakłada, że formacja jest długim procesem, w którym uczestniczą chrześcijanie znajdujący się na różnych
etapach drogi wtajemniczenia, zdolni świadczyć własnymi
wyborami o rozpoznaniu chrześcijańskiej tożsamości i rozeznaniu własnej misji w Kościele i świecie. Włączenie młodzieży w ten proces wydaje się najpilniejszym zadaniem dla Kościoła, jeśli ma zachować dla niej twarz odpowiedzialnego
partnera poznania życia i jeśli ma wiarygodną propozycję dotyczącą motywów życia i nadziei9.

Por. P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.
9
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2. Przesłanki psychologiczno-antropologiczne dla liturgii
sakramentu bierzmowania
Zalecenie Dyrektorium, aby formacja młodzieży dokonywała się w nowym kształcie, odpowiadającym kontekstowi
obecnych czasów i wychodzącym naprzeciw autentycznym
oczekiwaniom i wymaganiom młodego pokolenia, domaga się
dokładnego rozpoznania sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość10. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółową analizę, dlatego zwrócimy uwagę jedynie na najbardziej istotne przesłanki, pozwalające zbudować nowy model
pracy z młodzieżą. Zbierzemy je w trzy punkty: po pierwsze
odwołamy się do znanych teorii psychologicznych opisujących specyfikę dorastania człowieka, po drugie sięgniemy do
nauk antropologicznych, aby wskazać na głęboko zakorzenioną w naturze ludzkiej potrzebę uczestnictwa w rytuałach przejścia, oraz po trzecie odwołamy się do koncepcji sakramentu,
dzięki której nie będzie można traktować bierzmowania jako
pojedynczego aktu władzy Kościoła nad sytuacją młodego
człowieka.
W psychologii rozwojowej od dawna mówi się o wielowymiarowości, wielokierunkowości, plastyczności i relacyjności
zmian rozwojowych11, jednak już nie tylko w kontekście przyrostu ilościowego, lecz przede wszystkim jakościowego. DlaZob. J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007;
J, Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000; J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach
i środkach edukacji religijnej młodzieży, Toruń 2006; A.A. Zych, Pomiędzy
wiarą a zwątpieniem, Kraków 2012.
11
Zob. J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa
2011; Z. Łoś, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia, Wrocław
2010.
10
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tego powinniśmy patrzeć na człowieka przez pryzmat całości
jego rozwoju, ale również celu wzrastania, a więc stawiać pytania, ku czemu i po co rozwija się człowiek – a więc pytać nie
tylko o ludzką dojrzałość, lecz również o sens rozwoju ku tej
dojrzałości. Pytanie to dotyka kulturowej perspektywy wzrostu osoby ludzkiej, i w badaniach psychologicznych – co rzadko się czyni –wymagałoby uwzględnienia mitycznej warstwy
ludzkiej specyfiki istnienia12. M. Straś-Romanowska uważa, że
zasadniczym dynamizmem rozwoju są potrzeby wyższe, te
o charakterze absolutnym, takie jak poczucie jedności, doświadczenie wspólnoty, afirmacja życia – dlatego noetyczne
potrzeby moralne i religijne stanowią najbardziej niezależne
i motywujące czynniki rozwojowe, dzięki którym człowiek
zdolny jest do przekraczania siebie i zdobywania tożsamości
metafizycznej13. Oznacza to, że wychowawcy młodzieży stoją
– zwłaszcza na progu czasu dorastania – wobec ogromnie złożonej i bogatej rzeczywistości osoby, często schowanej i niedostępnej wskutek różnych czynników patologicznych (mających źródło w rodzinie i poza nią). Mała świadomość „siły
rozwoju” ludzkiej osoby oraz nieumiejętność towarzyszenia
temu rozwojowi poprzez pomoc w sięganiu po to wewnętrzne
bogactwo przez młodego człowieka powoduje odejście (a naLew Wygotski uważa, że kultura – do której zaliczał także sferę symboliczną – oddziałuje wszechstronnie na wszelkie procesy psychicznego
rozwoju człowieka, wpływając na zmianę przebiegu funkcji psychicznych.
Kultura nie tylko kreuje nowe formy zachowania, ale „odkrywa” w psychice nowe piętra, dzięki którym jednostka dostrzega nowe możliwości swojego rozwoju i dalszego dojrzewania. Zob. L.S. Wygotski, Narzędzie i znak
w rozwoju dziecka, Warszawa 2005.
13
Zob. M. Straś-Romanowska, Implikacje dla teorii rozwoju osobowości płynące z założeń antropologii filozoficznej, w: Rozwijający się człowiek
w zmieniającym się świecie, J. Trempała (red.), Bydgoszcz 1995.
12
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wet ucieczkę) adolescenta w kierunku tego, co łatwe i przyjemne. Bez przewodnika i świadka, nastolatek przyjmuje postawę bezradności – zamyka się w sobie (depresja nastolatka14),
lub agresywności – buntuje się, poszukując rozwiązania swych
problemów w zachowaniach zabronionych i niebezpiecznych.
W. Zagórska twierdzi, że młodzi ludzie, którzy w tym czasie
stają się zdolni do myślenia abstrakcyjnego – i podejrzliwie
traktują wszelkie przejawy życia wewnętrznego, łatwo rezygnują z obcowania z rzeczywistością głębszą, która wydaje się
im infantylna, a zarazem ich przeraża. Powołując się na autorytet J. Piageta oraz G. Labouvie-Vief, klasycznych psychologów
rozwoju człowieka, pisze: Myślenie formalno-operacyjne, osiągane w okresie adolescencji, nie zapewnia adaptacji w dorosłości, ponieważ nie wystarcza dla tworzenia reprezentacji „świata dorosłych” (…). Wchodząc w dorosłość młody człowiek
konstatuje, że rozum nie jest mu w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania egzystencjalne (…). Pojawia się kryzys prowadzący do rozluźnienia nabywanej przez lata sztywności myślenia typu logos i odzyskiwania tego, co właściwe mythos’owi,
mityczno-mimetyczne15. Niemożność przejścia w świat doroZob. A.D. Hart, C. Hart-Weber, Depresja nastolatka, Poznań 2007.
W. Zagórska, Zaangażowanie w quasi-mit a wchodzenie w dorosłość, w: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Psychologia stosowana, Warszawa 2011, s. 53-54. Mirski uznał koncepcję Labouvie
-Vief za jeden z najbardziej dojrzałych intelektualnie modeli rozwoju
człowieka dorosłego, zdając sobie sprawę z pewnych kontrowersji związanych z nie dość zrozumiałym w kręgach akademickich pojęciem mythos
(zob. A. Mirski, Koncepcja rozwoju ja w ujęciu Giseli Labouvie-Vief, w:
P. Socha (red.), Rozwój duchowy człowieka: fazy życia, osobowość, wiara,
religijność, Kraków 2000, 79-84). Tymczasem współczesne badania nad
biegiem życia ludzkiego zdają potwierdzać zasadność zajmowania się rozwojem człowieka nie tylko w języku nauki, lecz także w „odwiecznym języku ludzkich mitów”.
14
15

152

Sakrament bierzmowania jako rytuały przejścia

słych, osiągnięcia dojrzałości osobowej, posiadania skrystalizowanej tożsamości oraz podjęcia odpowiedzialności za własne życie (E. Erikson nazywa ten fenomen „przedłużającym się
moratorium psychospołecznym”16) ma zatem swoje źródło
w braku dostępu do tego, co w człowieku stanowi sacrum.
Adolescencja określa proces rozwoju, kiedy człowiek przechodzi od życia (myślenia, działania) na sposób dziecka do istnienia na miarę człowieka dojrzałego, posiadającego jasne poczucie własnej tożsamości oraz poczucie sensowności
własnego istnienia (wysoki współczynnik koherencji)17. Ludzie młodzi znajdują się więc na kontinuum kryzysu rozwojowego i tożsamościowego, są w trakcie „przebudowy” obrazu
samego siebie (własnego ja). Rozbieżności między ja idealnym a ja realnym (ale też ja powinnościowym)18 bywają na
tyle duże, że paraliżują działania młodego człowieka, który
w różny sposób próbuje z obrazem własnego ja robić różne
eksperymenty, sprawdza, dopasowuje, weryfikuje, porzuca
stare lub nieużyteczne maski, znajdując wciąż nowe. Świat nastolatka przypomina naprawdę wielką budowę, na której ci,
którzy wydają się obcy (a jest nim każdy, kto w poczuciu nastolatka nie przeszedł próby wytrzymałości wobec jego rozchwianej natury), widzą jedynie chaos i bałagan. Co zrobić,
żeby tak nie było? Jak dostać się do wewnętrznego świata nastolatka, żeby pomóc mu zbudować życie na silnym fundamencie chrześcijańskich wartości?
16
17

2005.

Zob. E. Eriskon, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
Zob. A. Antonovsky, Rozwiązanie tajemnicy zdrowia, Warszawa

M. Młynarczyk, Ja idealne vs ja idealne vs ja powinnościowe. Analiza emocjonalnych konsekwencji rozbieżności w systemie „ja” na podstawie teorii autoregulacji E.T. Higginsa, „Studia z psychologii w KUL” 13
(2006), s.189-206.
18

153

Ks. Dariusz Kurzydło

Zanim odpowiemy na te pytania, wpierw przyjrzyjmy się
pewnym prawidłowościom właściwym ludzkiej przemianie,
ważnym z punktu widzenia przejścia do nowego etapu życia.
Antropolog, Arnold van Gennep, zauważył, że sytuacje przejścia przybierają bardzo często prosty trójfazowy model19. Jego
obserwacje dotyczyły co prawda wspólnot plemiennych, jednak – biorąc pod uwagę poczynione wcześniej uwagi na temat
rozwoju osoby ludzkiej i natury jej przejścia (obecność mythos) – warto spróbować przyłożyć ów model do sytuacji
współczesnych społeczeństw. Według A. van Gennepa przejście rozpoczyna się etapem wyłączenia z dotychczasowego
stanu (np. separacji od rodziców), potem następuje okres przejściowy, podczas którego człowiek – czasowo pozbawiony statusu społecznego – poszukuje nowego ja, a kiedy będzie gotowy do przysposobienia nowego statusu, wkracza w trzecią
fazę przejścia, zostaje przyjęty do nowej grupy społecznej.
W tym modelu „przejścia” istotne wydają się przede wszystkim trzy elementy: po pierwsze prosta, ustalona sekwencyjność zmiany, po drugie wpisanie tego procesu w kontekst społeczny (decyzja dotycząca zmiany wspierana jest autorytetem
i jednomyślnością społeczności, z której pochodzi jednostka),
i po trzecie fakt, że rytuał towarzyszy w sposób nieodłączny
zmianie (zmiana ma wówczas charakter oczekiwanego, świadomego wglądu). Rytuał (obrzęd) jest nieodłączną częścią
przejścia20. Jeśli przyjrzeć się zachowaniom młodzieży, rytuał
jest nieodłączną częścią ich świata.
Zob. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.
V. Turner, omawiając model van Gennepa, posługuje się pojęciem
communitas, na określenie wspólnoty równych jednostek, które wspólnie
poddają się autorytetowi starszych (zob. Turner, 2010). Tokarska-Bakir we
wstępie do książki A. van Gennepa pisze: Nowożytni Europejczycy nie dlatego krytykują rytuały, że przestały pełnić swoją funkcję, ale raczej rytuały
19
20
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Okazuje się więc, że ten antropologiczny model pozwala
dobrze rozumieć sytuację rozwojową także współczesnych nastolatków21. Można też go bardzo elastycznie wykorzystywać
w pracy z młodzieżą (z powodzeniem stosuje się go np. w programie Rites of Passages Experience w Stanach Zjednoczonych). W kontekście wezwania do nowej ewangelizacji warto
uświadomić sobie także, że nie tylko nowe formy przekazu czy
strategie działania są ważne, ale przede wszystkim większa
świadomość rozwoju człowieka, który – o ile nie zyskuje odpowiednich ram – łatwo może ulec wypaczeniu, zatrzymaniu lub
spowolnieniu. Wydaje się, że dotychczasowy, tradycyjny model katechezy młodzieży nie uwzględniał dokładnie specyfiki
rozwojowej młodzieży, ich sytuacji przejścia. Jeśli chcemy
podjąć wyzwanie, jakie stawia przed Kościołem nowa sytuacja
współczesnej młodzieży, kluczowe jest nowe podejście do
sprawowania sakramentu bierzmowania – to jego udzielanie
bowiem ma pierwszorzędne znaczenie w formacji chrześcijańskiej (wtajemniczenia młodych) w Kościele. Biorąc pod uwagę
naturę rozwoju adolescentów oraz ich potrzebę udziału w rytuałach przejścia22, trzeba też na nowo spojrzeć na samo rozumienie sakramentu, jakim chcemy obdarzyć nastolatków.
dlatego przestały pełnić swoją funkcję, że nowożytni Europejczycy zapomnieli o współprzynależności niezbędnej, by obrzędy działały (zob. A van
Gennep, 17).
21
Warto zauważyć, że trójfazowy model formacji powtarza się np.
w formacji proponowanej przez skauting. Zob. E. Barbotin, Skauting i pedagogia wiary, Sandomierz 1998.
22
Obecnie można mówić raczej o quasi-rytuałach. Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Warszawa 2006;
G. Dąbrowski, Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych,
Wrocław 2006; M. Eliade, Aspekty mitu, Warszawa 1998; M. Segalen, Obrzędy i rytuały współczesne, Warszawa 2009; W. Zagórska, Uczestnictwo
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Katechizmowo, sakramentem jest znak widzialny, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, który daje ludziom niewidzialną
łaskę Bożą. Mówić ściślej, dzięki sakramentowi (gr. mysterion), za pomocą znaków, świat wewnętrzny (sacrum, tajemnica życia) może stać się dla człowieka czymś widzialnym, namacalnym (tak jak Bóg stał się widzialny w Jezusie z Nazaretu).
To sytuacja, w której człowiek staje się uczestnikiem niewidzialnego świata, jaki nosi w sobie. Specjalny obrzęd ma do
niego wprowadzać. Czy obrzęd jednak można utożsamiać z sakramentem? Czy nie właściwsze byłoby rozumienie sakramentu jako symbolu – który zwraca uwagę na bardzo bogatą, wielowarstwową, wieloaspektową rzeczywistość ukrytą dlatego,
że nie może „być zatrzymana” w znaku? W tym sensie nie mówimy o udzielaniu sakramentu, ale udzielaniu się sakramentu,
które ma swój początek, ale nie ma końca. Natomiast w samym
„procesie sakramentalnym” pojawić się powinny różne obrzędy i ceremonie; im więcej obrzędów i ceremonii, tym lepiej (o
czym przekonamy się za chwilę). Całe życie człowieka ma charakter głęboko sakramentalny: to w nim ujawnia się Jezus
Chrystus jako Sakrament zbawczej obecności żywego Boga.
Człowiek istnieje wciąż w wymiarze sakramentalnym, tzn. jego
życie ma znaczenie, które może na nowo odkrywać i rozpoznawać. Proces ten dokonuje się w ludzkim doświadczeniu i poprzez nie. To znaczy. że na drodze rozwoju człowiek poszukuje
znaczenia nadprzyrodzonego (sacrum) dla swojego życia. Nie
mając odpowiedniego miejsca dla tego rozeznania, człowiek
znajduje to znaczenie tam, gdzie nie powinien (sytuacja odejścia, grzechu)23. Można powiedzieć, że nastolatek organizuje
sobie dorastanie na własną rękę.
młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne, Kraków 2004.
23
Gdy zapytać młodzież o to, dlaczego nie chcą uczestniczyć w Eucharystii, mówią, że brakuje odpowiednich, dostosowanych do ich świata rytu-
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Korzystając z wyżej omówionego modelu, sakrament
bierzmowania mógłby zaczynać się – jak zaleca to zresztą Dyrektorium – w czasie poprzedzającym dojrzewanie. Wyznacznikiem doświadczenia człowieka w tym czasie jest pożegnanie
z dzieciństwem. Rytuał pożegnania z dzieciństwem – bardzo
atrakcyjny dla kogoś wkraczającego w okres nastoletni – musiałby mieć charakter wyłączenia (separacji) z dotychczasowego statusu i przynależności do grupy dzieci. Pytania, z jakimi
mierzą się w tym czasie nastolatki, typu: skąd wiesz, że już nie
jesteś dzieckiem? Co chciałbyś zachować ze sobą na dalsze życie? Co chciałbyś zabrać ze sobą w podróż w dorosłość? –
mają uświadomić im wartość tego, co otrzymali w dzieciństwie, także wartość ludzi, którzy im towarzyszyli. Charakter
tego rytuału dobrze wpisuje się w potrzeby nastolatków w tym
czasie, jak również zabezpiecza ich przed utratą tego, co należy zachować i rozwijać. Ważne, aby nie był to tylko jeden rytuał oraz aby miał podłoże biblijne i by zaangażowana w to
była społeczność Kościoła, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele
(każdy z nich być może coś ważnego wniósł w życie osoby
bierzmowanej). W cyklu obrzędów warto znaleźć miejsce na
rytuał związany z przeobrażeniami ciała – podczas niego społeczność daje świadectwo, jak radzić sobie z energią seksualną, która się pojawia („rytuał ognia”). Jeszcze w inny sposób
można by włączać bierzmowanych w posiadanie darów Ducha
Świętego – listę darów można rozszerzać na podstawie fragmentów biblijnych.
Po serii „obrzędów wyłączenia” (rozpoczynających proces
udzielania się sakramentu bierzmowania i nadających znaczenie temu, co dzieje się z młodym człowiekiem w tym czasie),
ałów, ich świat jest nieobecny w liturgii, czują się obco, wykluczeni, wygnani ze świata („chyba jestem tu za karę”).
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następuje czas rozeznawania własnej misji, odkrywania tożsamości, uświadamiania sobie charyzmatów, któremu mogą towarzyszyć dziesiątki różnych ceremonii i obrzędów, np. rytuał
odkrywania w sobie najlepszej cząstki, rytuał rozpoznawania
głodu, rytuał Zacheusza, rytuał zdrady, rytuał Początku, rytuał
Jonasza, rytuał syna marnotrawnego itp. To długi czas, w którym należy powiązać sytuację egzystencjalną (nowe przyjaźnie, zainteresowania, problemy, zagrożenia, fizjologia) oraz
szkolną (egzaminy, zmiany szkół) z uczestnictwem w doświadczeniu siebie jako istoty szukającej znaczenia (sacrum).
Należy wciąż pamiętać, żeby na tym etapie dorastania zwracać
uwagę na wszystkie wydarzenia, które są częścią życia nastolatka i włączać je – ale nigdy obowiązkowo (każdy nastolatek
ma inne życie, problemy, wyzwania i obawy, należy to uszanować i zostawić ofertę, z której mógłby korzystać) – w poszczególne rytuały. Częścią dorastania w tym czasie jest możliwość
refleksji o tym, jak rozumieją oni swoje potrzeby i lęki (nastolatki skarżą się, że brakuje im miejsca, w którym mogliby rozmawiać o ważnych dla nich sprawach). Co roku okazją do uroczystego podziękowania za udział w sakramencie
bierzmowania jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – ta
data powinna stanowić stały punkt w kalendarzu chrześcijańskiego nastolatka.
Współcześnie trudno orzec, jaki moment w życiu człowieka stanowi o osiągnięciu dorosłości – pomijamy tu nieistotne
z punktu widzenia dojrzałości ludzkiej czy chrześcijańskiej
„osiemnastki” lub fakt zdobycia prawa jazdy. Model, jaki tu
proponujemy zakłada, że tak jak w pewnej chwili swego życia
nastolatek przychodzi poprosić o możliwość wzięcia udziału
w rytuale pożegnania z dzieciństwem, tak w jakimś momencie
zdaje sobie sprawę, że jest gotowy powitać dorosłość. Rytuał
powitania dorosłości ma kolosalne znaczenie dla społeczności
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chrześcijańskiej, bowiem powinien się wiązać z podjęciem
konkretnej roli w Kościele oraz społeczności lokalnej. Funkcja
rytuału powitania dorosłości mieści się w ramach świadectwa
złożonego wobec społeczności, wobec której nowy dorosły
wyznaje, co realnie świadczy o tym, że stał się dojrzałym człowiekiem, gotowym wziąć odpowiedzialność za swoje życie
i życie innych ludzi (takie świadectwo wymaga z pewnością
prezentacji pewnego rodzaju dowodów). Dojrzały chrześcijanin potrafi opowiedzieć nie tylko, na czym polegają jego zobowiązania, w jaki sposób buduje relacje z ludźmi, ale też ukazać, dlaczego Bóg jest ważny w jego życiu. Tego rodzaju
rytuały mogłyby też być częścią przygotowania do udziału
w sakramencie małżeństwa (lub święceń) i również nie mogą
zamknąć się w jednym akcie.
Zakończenie
Decyzja o przystąpieniu do takiego rodzaju katechumenatu
jest inicjacją w misję chrześcijan: młody człowiek odkrywa
mit osobisty (opowieść o własnej tożsamości i przeznaczeniu),
który staje się częścią zbiorowego chrześcijańskiego mitu. Nastolatek ma świadomość, że ktoś stale towarzyszy mu w drodze, że wstąpił do wspólnoty inicjacyjnej, która umożliwia mu
przeżywanie przyjaźni i pojednania (to również doświadczenie
wspólnego Ducha Świętego). Sama liturgia (w tym różne rytuały) to krótka chwila, ale jakże ważna w tym sakramentalnym
procesie: dotyka bowiem najistotniejszych spraw, które są różnymi cząstkami ludzkiego życia. Czyniąc te cząstki rytuałem,
nadajemy im wszak nowe znaczenie – czynimy elementem
Całości, jaka wynika z zakorzenienia w Bogu. Dopiero z tej
Całości, z doświadczenia pokoju, którego na świecie nie ma,
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wypływa sens ludzkiego rozwoju ku dojrzałości przeżywania
wiary. Ludzie młodzi wciąż stoją przed szansą, że wejdą na tę
drogę. Kościół, który został powołany do przekazywania Dobrej Nowiny ludziom swoich czasów, stoi stale przed zadaniem znalezienia modelu wtajemniczenia odpowiadającego
współczesnym adolescentom.
Słowa kluczowe: sakrament bierzmowania, rytuały przejścia, adolescencja, dojrzała wiara, towarzyszenie.
Sacrament of confirmation as a transition rituals
In the traditional approach the sacrament of Confirmation is
preceded by a preparation, which ends during the liturgy of the
Holy Spirit. In this article the author, seeking initiation suitable
model for the youth of today, reverses the situation: he proposes to accompany the liturgical form of teenagers from the moment when childhood ends. He suggests that in human nature
is rooted the need for symbolic action - which finds reflection
in contemporary young people behaviour. Based on the anthropological model, he suggests the possibility of accompanying the teenagers in the development of faith through numerous rites of passage. It is assumed that this method of
initiation, has a chance to meet with the interest og tennagers
lost in the modern world.
Keywords: the sacrament of Confirmation, rites of passage,
adolescence, mature faith, accompaniment.
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Sakrament pojednania a formacja
osobowa młodzieży – Studium
na podstawie badań ankietowych
przeprowadzonych wśród uczniów
wybranych szkół licealnych
Okres młodości człowieka, a zwłaszcza czas dojrzewania,
naznaczony jest wieloma niepokojami, ale równocześnie
wpływa na krystalizowanie się jego osobowości. Znaczącą
rolę w tym procesie odgrywają wieloraki czynniki zewnętrzne
i wewnętrzne, których oddziaływaniu poddawana jest młoda
osoba. Do tych czynników należą rodzice i rodzina, środowisko zamieszkania, szkoła, nauczyciele, środowisko rówieśnicze, autorytety, wspólnoty religijne, media, znaczące wydarzenia, w których uczestniczy, wartości, którymi żyje, problemy,
z którymi musi się zmagać. Tę listę czynników można kontynuować, jednak w procesie kształtowania swojej osobowości
młody człowiek musi dokonywać także oceny moralnej tych
Ks. Rafał Bednarczyk, dr teologii w zakresie katechetyki, kapłan
diecezji płockiej, studia specjalistyczne z katechetyki odbył w KUL uwieńczone doktoratem w roku 2005, od roku 2003 Wizytator Nauki Religii diecezji płockiej i pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
Płockiej. Od 2009 r. wykładowca katechetyki w UKSW w Warszawie.
1
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bodźców, które codziennie wywierają na niego wpływ. Niekiedy ta ocena nie wymaga szczególnego wysiłku, ale także bywają sytuacje bardziej złożone, gdzie ocena moralna nie jest
jednoznaczna. Niewątpliwie w tym obszarze znaczącym
wzmocnienem dla ludzi młodych może być praktyka sakramentu pokuty, który pozwoli im lepiej rozpoznawać różne moralne zagrożenia oraz formułować swoją własną odpowiedź na
nie. U podstaw tego sakramentu leży bowiem z jednej strony
przebaczająca miłość Boga do człowieka, z drugiej – przekonanie, że człowiek może się zmieniać, poprawiać i nawracać.
Ta nadzieja ma szczególną wartość dla rozwoju osobowości,
bowiem wskazuje ścieżkę wychodzenia z uwikłania w zło,
któremu podlega każdy człowiek, w stronę wolności i dobra.
Wkraczanie na drogę nawrócenia i przemiany, zwłaszcza
w czasach agresywnie promowanej konsumpcji i wyzwolenia
od ograniczeń obyczajowych, jest zadaniem szczególnie wymagającym. Potrzeba zatem osiągnąć określony stopień dojrzałości, aby zdobyć się na przeżycie uzdrawiającej mocy sakramentu pokuty i pojednania. We współczesnej cywilizacji
europejskiej mamy od pewnego czasu do czynienia z kryzysem w obszarze praktyki tego sakramentu, który jest szczególnie widoczny na zachodzie naszego kontynentu. Kościół od lat
próbuje przeciwstawiać się osłabianiu praktyki tego sakramentu, co znalazło swój wyraz w wypowiedziach ostatnich papieży2. Obecny Ojcec św. Franciszek również przywiązuje dużą
Dokumentem w całości poświęconym zagadnieniu sakramentu pokuty jest adhortacja apostolska św. Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia
z 1984. Ponadto wezwania do przywracania wysokiej rangi sakramentu pokuty w praktyce duszpasterskiej znalazły się m.in. w następujących dokumentach: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 76-77;
Tenże, List apostolski Novo millennio ineunte, nr 37; Benedykt XVI, Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjonale. Przemówienia do
2

162

Sakrament pojednania a formacja osobowa młodzieży – studium...

wagę do tej problematyki. To on w pierwszych dniach swojego
pontyfikatu wypowiedział zdanie: „Bóg nigdy nie zmęczy się
tym, by nam przebaczać. Problem w tym, że to nas męczy proszenie Go o przebaczenie”3. Także w literaturze teologicznej
możemy znaleźć wiele tekstów, które zmierzają do poszukiwania wciąż nowych sposobów promowania tego sakramentu4.
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie,
na ile sakrament pokuty i pojednania jest obecny w życiu młodzieży licealnej wybranych szkół. Zastosowana w badaniu ankieta zawiera także szereg pytań, które pozwoliły zbadać doświadczenia ludzi młodych związanych z praktyką tego
sakramentu. We współczesnej literaturze pastoralnej tego typu
problematyka jest stosunkowo rzadko podejmowana, a zatem
wydaje się zasadne podjęcie takiego opracowania na gruncie
teologii praktycznej5. Wprawdzie wypracowane wnioski mogą
spowiedników papieskich bazylik i członków Penitencjarni Apostolskiej
(19.02.2007r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 5, s. 43;
Benedykt XVI, Kapłan jest narzędziem miłosiernej miłości Boga. Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez
Penitencjarnię Apostolską (16.03.2007r.), „L’Osservatore Romano” (wyd.
pol.) 28 (2007) nr 6, s. 29 - 30; Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii
gaudium, Rzym 2013, nr 25-33.
3
Słowa te zostały wygłoszone w trakcie pierwszego rozważania papieża Franciszka przed modlitwą Anioł Pański w dniu 17 III 2013 r. Zob. http://
www.niedziela.pl/artykul/4316/Pierwszy-„Aniol-Panski”-papieza (dostęp
5.07.2014r.).
4
Zob. D. Brzeziński, Duszpasterstwo pokuty i pojednania w świetle
Adhortacji Jana Pawła II „Reconciliatio et paenitentia”, w: Wezwani do
nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 70.rocznicy urodzin
i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, E. Mateja, R. Pierskała(red.), Opole 2009, s. 319-333.
5
Przykładem artykułu poświęconego badaniu praktyki sakramentu pokuty w życiu młodzieży jest opracowanie ks. Mariana Stepulaka, Postawy
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być jedynie zasygnalizowaniem pewnych tendencji, ale być
może staną się także przyczynkiem do zagłębienia się w tę
ważną problematykę z życia Kościoła i zaowocują dalszymi
podobnymi poszukiwaniami styku teologii praktycznej, katechetyki i socjologii.
1. Metodologia badań
W miesiącach kwietniu i maju 2014 r. przeprowadzona została ankieta na temat przystępowania młodzieży do sakramentu pokuty. Do badania zostali wybrani uczniowie klas drugich
następujących szkół: III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Zespole Szkół nr 3 w Płocku (49 osób); LO im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku (61 osób); LO w Zespole
Szkół im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie (65 osób); LO
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu (76 osób); XVII LO
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie (62 osoby);
L LO im. Ruy Barbosa w Warszawie (58 osób) oraz LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Zespole
Szkół nr 49 w Warszawie (27 osób)6. W sumie w ankiecie wzięmłodzieży wobec Sakramentu pokuty i Pojednania. Badania empiryczne
maturzystów z diecezji siedleckiej, „Teologia praktyczna” 10 (2009), s. 125
– 146. Inną publikacją, która także prezentuje wyniki badań empirycznych
nad systemem pojęć i wartości obecnych w życiu młodzieży, jest książka
Anny Królikowskiej, Pojęcia religijne młodzieży. Badania empiryczne denotacyjnego i konotacyjnego rozumienia pojęć, Kraków 2008.
6
W tym miejscu pragnę podziękować katechetom oraz praktykantowi
- pracującym w tych szkołach, którzy pomogli w przeprowadzeniu niniejszej ankiety: Michałowi Dabińskiemu, ks. Michałowi Gołębiewskiemu, ks.
Jackowi Gołębiowskiemu, Ewie Jancewicz, Jarosławowi Jarszakowi, ks.
Grzegorzowi Radziszewskiemu oraz Joannie Skotnickiej.
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ło udział 398 osób, w tym 162 chłopców i 236 dziewcząt.
W większości są oni mieszkańcami miast (240 osób). 128 respondentów pochodzi z wiosek, 5 – zamieszkuje w osadach,
5 osób nie podało miejsca swego pochodzenia.
Wybrana grupa badawcza to młodzież, która wchodzi stopniowo w dorosłość, przeżywająca niejednokrotnie na tym etapie rozwoju rodzaj kryzysu wiary i moralności. Potrzeba samookreślenia w wymiarze religijnym bywa niekiedy trudna do
zrealizowania, czemu nie sprzyja także krytyczny jej stosunek
do instytucji Kościoła i praktyk religijnych. W tym kontekście
szczere wypowiedzi uczniów mogą posłużyć do poznania doświadczeń ludzi młodych związanych z tym sakramentem.
Ważnym elementem badania było ponadto uwzględnienie różnych środowisk pobierania nauki przez ankietowaną młodzież:
wielkomiejskie (Warszawa), miejskie (Płock, 150 tys. mieszkańców) oraz małomiasteczkowe (Rypin i Sierpc, ok. 20 tys.
mieszkańców). Dzięki temu można było porównać poszczególne środowiska młodzieży, co pozwoliło na lepszą weryfikację wyprowadzonych wniosków.
Uczniowie wypełniali ankietę w formie anonimowej, określając jedynie swoją płeć, wiek i miejsce pochodzenia.
W dwóch pierwszych pytaniach ankietowani deklarowali swoją religijność, częstotliwość uczestnictwa we Mszy św. oraz
przystępowania do sakramentu pokuty. Kolejne punkty ankiety (od 3 do 9) zawierały pytania szczegółowe, z możliwością
nie tylko wyboru odpowiedzi, ale i dopisywania własnych.
Odpowiedzi zostały ujęte w odpowiednie tabele i wykresy.
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2. Wyniki badań ankietowych
2.1. Deklarowana religijność ankietowanych

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

9
14
14,5
8,5
10,5

56,5
55
62
52
56

14,5
23
12
15
15,5

11
3
14,3
9

n. religijny
-zbuntowany

n.
religijny
–obojętny

poszukujący

sł. religijny

śr. religijny

b. religijny

W pierwszym pytaniu uczniowie mieli określić swoją religijność. Możliwe odpowiedzi brzmiały: a. bardzo religijny;
b. średnio religijny; c. słabo religijny; d. poszukujący; e. niereligijny – obojętny; f. niereligijny – walczący (zbuntowany).
Procentowe wyniki badań przedstawia poniższa tabela.

9
3
10
9,5
8

1
1,5
0,7
1

Tabela 1. Deklarowany poziom religijności respondentów (dane w %).

Wykres 1. Poziom deklarowanej religijności respondentów z uwzględnieniem poszczególnych ośrodków.
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W świetle przeprowadzonych badań młodzież uczęszczająca na katechezę deklaruje się w 66,5% jako religijna, w tym
w ponad 10,5% jako bardzo religijna. Najwyższy wskaźnik
pod tym względem zanotowano w Sierpcu (76,5%), zaś najsłabszy – w Warszawie (60,5%). Wśród respondentów ogółem
24,5% określiło swoją religijność jako niską, natomiast 9% –
zadeklarowało swoją areligijność. Podobnie jak w deklaracji
wysokiej religijności, tak również i w wypadku niereligijności
– najwięcej deklaracji zanotowano w Sierpcu (11,5%). Dla porównania w Warszawie podobnie określiło się 10,2% uczestników lekcji religii. Należy jednak zaznaczyć, że poziom procentowy uczestnictwa młodzieży w lekcjach religii
w Warszawie jest jednak niższy niż w pozostałych badanych
ośrodkach (w Płocku, Rypinie i Sierpcu na ogół uczęszcza na
religię blisko 100% uczniów). Relatywnie wysoki (10%) jest
wskaźnik uczniów uczęszczających na lekcję religii i jednocześnie deklarujących swoją areligijność.
2.2. Deklarowana częstotliwość uczestnictwa w Mszy św.

W pytaniu: jak często uczestniczysz we Mszy św.?, uczniowie mieli następujące możliwości wyboru: a. częściej niż raz
w tygodniu; b. co niedzielę; c. kilka razy w miesiącu; d. kilka
razy w roku; e. wcale. W poniższej tabeli oprócz wyników deklaracji uczestnictwa w niedzielnej liturgii, zamieszczone zostało podsumowanie deklaracji (w procentach) dotyczących
przynależności do grup parafialnych.
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Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

2,7
2
2,6
3
3

40
35,5
35,7
50
42

28
36
38
13
25,2

26,6
21
17
26,5
24,6

2,7
5
6,7
7,5
5,2

grupy
parafialne

wcale

kilka razy
w roku

kilka razy
w miwsiącu

w niedzielę

w tygodniu
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12
16
17
11
13

Tabela 2. Deklarowame uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. oraz przynależność do grup parafialnych (dane w %).

Wykres 2. Poziom deklarowanego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
oraz przynależności do grup religijnych z uwzględnieniem badanych ośrodków.

Kryterium, które realnie określa poziom życia religijnego
młodych, jest ich obecność na niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Możemy więc dostrzec, że 45% młodzieży regularnie
uczestniczy w niedzielnej i świątecznej Mszy św., natomiast
25,2% niesystematycznie. Bardzo rzadko lub wcale nie uczestniczy w niedzielnej i świątecznej Eucharystii odpowiednio
24,6% i 5,2%. W świetle tych wyników nie do końca pokry168
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wają się deklaracje młodzieży dotyczące wysokiej religijności
oraz częstotliwości udziału we Mszy św. Należałoby podjąć
dalsze badania na tym polu, ponieważ po odczytaniu ankiet
nasuwa się wniosek, iż dla części młodych regularna obecność
na Mszy św. nie oznacza wysokiego poziomu religijności, ile
bardziej rodzaj prawnej normy. Taka konkluzja nasuwa się
zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę wysokość deklarowanego regularnego uczestnictwa we Mszy św. w Warszawie7.
Poważnym sygnałem jest 30% absencja młodzieży w zakresie
praktyk religijnych w kościele.
2.3. Deklarowana częstotliwość przystępowania do sakramentu
pokuty

Następne pytanie: jak często korzystasz z sakramentu pokuty? pozwalało na określenie przez ankietowanych stosunku do
zasadniczego przedmiotu naszych badań. Uczestnicy mieli do
wyboru następujące odpowiedzi: a. częściej niż raz w miesiącu; b. raz w miesiącu; c. kilka razy w roku; d. przy okazji świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia; e. raz w roku; f. rzadziej
niż raz w roku; g. wcale. W tabeli zostały zaprezentowane wyniki procentowe deklaracji respondentów.

W ankietach pojawiały się wypowiedzi, z których wynika, że osoby
nie uważające się nawet za średnio religijne wskazywały na regularną obecność w Eucharystii, a także odwrotnie – deklarujący wysoką religijność wykazywali przy tym nieregularność uczestnictwa we Mszy św.
7
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Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

2
1,4
2,7
2

14
9
2,6
27
16

44,3
57
55
34
45

20
22
24
9,6
17

5,4
5
6,5
2,7
4,5

9
6
11
7,5

wcale

mniej niż raz
w roku

raz w roku

z okazji świąt

kilka razy
w roku

raz w miesiącu

częściej niż raz
w miesiącu
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5,4
2
10,5
13
8

Tabela 3. Deklarowana częstotliwość w zakresie praktyki sakramentu pokuty (dane w %).

Wykres 3 Poziom deklarowanej praktyki sakramentu pokuty w poszczególnych środowiskach.

Na podstawie badań, około 1/5 respondentów korzysta z sakramentu pokuty regularnie (18%). Wśród poszczególnych ośrodków najwyższy, blisko 30% wynik odnotowano w szkołach warszawskich. Natomiast najmniej osób zadeklarowało regularną
spowiedź w Sierpcu – zaledwie 4% badanych. Zdecydowana
większość przystępuje do tego sakramentu kilkakrotnie w ciągu
roku – 45%, natomiast 17% – przy okazji świąt. Zatem regularnie
170

Sakrament pojednania a formacja osobowa młodzieży – studium...

i okazjonalnie praktykuje spowiedź 80% młodych ludzi. Rzadko
przystępuje do spowiedzi 12%, z kolei 8% uczniów uczęszczających na lekcje religii nie spowiada się w ogóle (34 osoby)8.
2.4. Preferowana motywacja przystępowania do spowiedzi

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

11
17
21,5
18
16,5

13
14
17
10
13

8
7
2
9,5
7,5

49
47
50,5
44,6
47

7
6
5
5,5
6

potrzeba
spotkania
z Bogiem

potrzeba
rozmowy

oczyszczenie
sumienia

nacisk

tradycja

obowiązek

W pytaniu: jaki jest twój główny motyw przystępowania do
spowiedzi?, ankietowani mogli wskazać jedno lub więcej odpowiedzi określających powody podejmowania tej praktyki.
Uczniowie mieli do wyboru następujące odpowiedzi: a. obowiązek; b. tradycja; c. nacisk ze strony innych; d. potrzeba
oczyszczenia sumienia; e. potrzeba rozmowy z kimś o swoich
problemach moralnych; f. potrzeba doświadczenia sakramentalnego spotkania z Bogiem; g. inne (jakie?).
Odpowiedzi uczniów przedstawiają się następująco:

12
9
3
12,4
10

Tabela 4. Deklarowana motywacja przystępowania do sakramentu pokuty
(dane w %).
W ankietach uczniowie z tej grupy najczęściej wskazywali, iż spowiedź nie jest im potrzebna do niczego lub negowali sens spowiadania się
przed księdzem. W ich mniemaniu wystarczyłaby spowiedź przed Bogiem.
To, że w ten sposób myśli blisko co dziesiąty uczeń, powinno stanowić
ważny sygnał dla Kościoła w Polsce.
8
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Wykres 4. Rodzaj motywacji towarzyszącej przystępowaniu do sakramentu
pokuty w poszczególnych środowiskach.

Motyw przystępowania do spowiedzi, jaki wskazywała
młodzież, wiele mówi o tym, jak oni pojmują istotę tego sakramentu. Od tego punktu uczestnicy ankiety mogli wskazywać
kilka odpowiedzi (stąd liczba wybranych odpowiedzi przekracza liczbę 398 ankietowanych). Analizując wyniki ankiety należy zatem uwzględnić, iż u wielu ankietowanych na motywację przystępowania do spowiedzi składało po kilka różnych
elementów. Spośród 494 wypowiedzi uczniów, ponad 1/3
wskazuje w praktykowaniu spowiedzi na czynnik zewnętrzny,
w postaci obowiązku, tradycji i nacisku9. Dla największej jednak części ankietowanych – 47%, szczególnie istotnym motywem przystępowania do tego sakramentu jest oczyszczenie sumienia, co może świadczyć o świadomości grzechu u ludzi
Na formę nacisku, jako motywatora do pójścia do spowiedzi wskazało 7,5%, z czego najwięcej w środowisku warszawskim – prawie 10%,
a najmniej wśród uczniów z LO w Sierpcu – jedynie 2%. Ten czynnik może
być postrzegany jako odstręczający (jeden z uczniów szkół warszawskich
zapisał w ankiecie „motyw przystępowania do spowiedzi - przypałowa
mama”). Jednak nie można też odmówić zasadności jakiejś formy nacisku
w stosunku do ludzi młodych. Wówczas ten rodzaj presji powinien być uzupełniony dodatkową motywacją pozytywną.
9
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młodych i ewentualnym utrwalaniu praktykowania spowiedzi.
Dla 10% respondentów praktyka spowiedzi jest doświadczeniem osobistego dialogu z Miłosiernym Ojcem. Wypowiedzi
uczniów w poszczególnych ośrodkach okazały się zbliżone.
W kategorii „inne” jeden z uczniów z LO w Rypinie podał następującą odpowiedź: żeby mieć czyste serce w wypadku nagłej
śmierci.
2.5. Preferowana forma przygotowania do sakramentu pokuty
i pojednania

2
1
0,7
1

13
13
12,5
18,3
15

rozmowa na
tematy
moralne

13
10
11
14
12,5

osobista
modlitwa

64
75
70
60
65,5

lektura
Pisma św.

rachunek
sumienia z
modlitewnika

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

rachunek
sumienia
z pamięci

Kolejne pytanie, jakie mieli przed sobą uczestnicy ankiety,
brzmiało: jak przygotowujesz się do spowiedzi? Warianty odpowiedzi, pośród których mogli wybierać uczniowie, były następujące: a. rachunek sumienia z pamięci; b. rachunek sumienia
z modlitewnika; c. poprzez lekturę Pisma Świętego; d. poprzez
osobistą modlitwę o dobrą spowiedź; e. rozmowę z inną osobą
na tematy moralne; f. inne formy (jakie?). Procentowe zestawienie wybieranych odpowiedzi przybliża poniższa tabela.

7
1
5,5
7
6

Tabela 5. Deklaracja sposobu przygotowania do sakramentu pokuty
(dane w %).
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Wykres 5. Sposób przygotowania do sakramentu pokuty uwzględniając lokalizację badań.

Najczęstszą formą przygotowania do spowiedzi jest rachunek sumienia z pamięci, na który wskazano w 65,5% wypowiedzi spośród 388 zarejestrowanych w ankietach (młodzież
z LO w Rypinie w 75% wskazała ten model przygotowania).
Należy też dodać, iż 21 respondentów wskazało wprost, iż się
w ogóle nie przygotowuje10. Wielu młodych ludzi dokonuje
przygotowania do spowiedzi poprzez osobistą modlitwę (średnio – 15%), najwięcej w Warszawie – 18,3%. Wśród 14% odpowiedzi jako pomoc w przygotowaniu do spowiedzi wskazano na modlitewnik. Młodzież rzadko korzysta z Pisma św. lub
rozmów na tematy moralne jako formy przygotowania do spowiedzi (odpowiednio 3% i 4%). W ankietach pojawiła się także wypowiedź, że sposobem przygotowania się do sakramentu
jest przypomnienie sobie formułki.

Są to na ogół osoby, które zdeklarowały brak zainteresowania tym
sakramentem. Jednak zdarzały się wypowiedzi deklarujące przystępowanie
do spowiedzi bez przygotowania.
10
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2.6. Pytanie o główne źródła obaw związanych ze spowiedzią

16
14
23
14
17

27
21
21
23
23

4
8
10
7
7

cięśkiej pokuty

brak
rozgrzeszenia

12
14
10
16
13

że ksiądz zapyta

7
6
6
11
8

że ksiądz źle
pomyśli

33
35
29
25
30

bycie źle
zrozumianym

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

bycie
skrzyczanym

wyznanie win

W badaniu głównych źródeł niepokoju związanych z przystępowaniu do sakramentu pokuty posłużyło pytanie: czego
najbardziej obawiasz się na spowiedzi? Było to pytanie
o czynniki zewnętrzne, które mogły wpływać na poziom napięcia emocjonalnego u ankietowanych. Mogli oni wskazać
następujące możliwości obaw: a. muszę opowiadać o swoich
grzechach; b. zostanę skrzyczany; c. zostanę źle zrozumiany;
d. ksiądz zacznie zadawać jakieś pytania; e. ksiądz może coś
o mnie pomyśleć; f. mogę nie dostać rozgrzeszenia; g. ciężka
pokuta; h. inne (jakie?). Tabela przedstawiona poniżej ukazuje
wyniki wypowiedzi uczniów w procentach.

1
1
1
4
2

Tabela 6. Deklaracje obaw związanych z przystępowaniem do sakramentu
pokuty (dane w %).
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Wykres 6. Charakterystyka obaw pojawiających się w związku z przystępowaniem do sakramentu pokty w wybranych miejscowościach.

Fakt przystępowania do spowiedzi zawsze wiąże się z podniesionym poziomem niepokoju i obawami. Sfera emocji
z tym związanych może mieć znaczący wpływ na unikanie
przystępowania do tego sakramentu, dlatego ważnym pytaniem jest to dotyczące źródeł niepokoju. Najwięcej obaw przynosi samo wyznanie swoich grzechów księdzu, co zadeklarowano w 30% odpowiedzi (spośród 504 zarejestrowanych
w ankietach). Wysokie obawy budzi u młodych sam proces
komunikacji z księdzem podczas spowiedzi (możliwość bycia
skrzyczanym, źle zrozumianym lub przepytywanym, co wskazało 38% wypowiedzi uczniów). Co piąty ankietowany wskazał także jako problem to, co ksiądz może o nim pomyśleć.
Niewielka część odpowiedzi wskazała obawy co do uzyskania
rozgrzeszenia lub ciężkiej pokuty – odpowiednio 7% i 2%.
W ankiecie pojawiały się jednak zapisy, iż młodzi ludzie nie
mają żadnych obaw związanych z pójściem do spowiedzi (16
osób11 – czyli 4% respondentów). Młodzież też wskazała inne
odpowiedzi: idę do takiego księdza, że nie boję się iść (Płock);
boję się wstydu (Sierpc); mówię do człowieka, który może zaNie były w tym przypadku brane pod uwagę te wypowiedzi, które
wyraźnie dystansowały się od praktykowania sakramentu pokuty.
11
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wieść, nie ufam i często tworzy się blokada (Sierpc); nie będę
słyszeć księdza (Warszawa); zapomnę formułki (Warszawa);
ksiądz może to komuś powiedzieć (Warszawa); zapomnę o grzechach i coś, co jest grzechem nie zostanie powiedziane (Warszawa); nie przypomnę sobie wszystkich swoich grzechów oraz że
moje serce nie będzie czyste, a ja nie poczuję ulgi (Warszawa).
2.7. Charakterystyka oczekiwań związanych
z posługą spowiednika

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

30
35
29
23,3
28

1
1
0,8
0,4
0,7

13
10
17
20,4
16

29
34
25,3
23,8
27

18
14
14,4
21,4
18

Tabela 7. Oczekiwania w stosunku do spowiednika (dane w %).
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postawy
miłosierdzia

jasnych
wskazówek

krótkiej
nauki

rozmowy

surowości

wyrozumiałości

Osoba spowiednika bezpośrednio rzutuje na sposób przeżywania spowiedzi przez penitentów. Stąd w kolejnym punkcie
ankiety respondenci odpowiadali się na pytanie: Czego oczekujesz od spowiednika? W tym przypadku proponowane odpowiedzi brzmiały następująco: a. wyrozumiałości dla ludzkiej
grzeszności; b. surowej reprymendy za grzechy; c. rozmowy na
tematy moralne i duchowe; d. krótkiej nauki i pokuty; e. jasnych wskazówek rozwoju i konkretnych wymagań; f. postawy
miłosiernego ojca; g. inne (jakie?). Procentowe zestawienie
odpowiedzi uczniów zostało przedstawione w poniżej tabeli.

9
6
13,5
10,7
10,3
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Wykres 7. Rodzaje oczekiwań odnoszących się do sakramentu pokuty
w wypowiedziach uczniów z wybranych miast.

Spowiednik, zdaniem młodzieży (545 odpowiedzi ankietowanych), powinien być nade wszystko wyrozumiały (28%) i zachowywać postawę miłosierdzia (10,3%). W niemalże co trzeciej wypowiedzi wskazano oczekiwanie krótkiej nauki i pokuty
(27%). Niewielką grupę stanowią ci respondenci, dla których
ważne są jasne wskazania moralne spowiednika (18%) oraz rozmowa w trakcie spowiedzi (16%). W tego typu wypowiedziach
być może kryje się poczucie stresu związanego ze spowiadaniem się i dlatego młodzi nie chcą praktykować tego sakramentu. Być może także odbierają słowa księdza w konfesjonale jako
zwykłe moralizowania (nie wykluczone, że czasem tak bywa),
albo nikt ich nie nauczył innej rozmowy w trakcie spowiedzi. Są
jednak i tacy (4 głosy), którzy chcą w konfesjonale znaleźć surową reprymendę za grzechy – 0,7%12.
2.8. Prezentacja głównych celów praktyki sakramentu pokuty

W dalszym pytaniu: do czego jest Ci przydatna praktyka
spowiedzi?, w istocie ankietowani wskazywali główne cele,
W kategorii inne nie pojawiły się jakieś znaczące sugestie w tym
względzie, poza oczekiwaniem łatwej pokuty (LO w Rypinie).
12
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Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

41
35
35
27,6
34

13
13
12,4
15,8
14

12
13
10
15,8
13

10
10
11,6
9,6
10

11
16
17
16,2
15

pogłębienie
więzi z
Bogiem

unikanie zła

rozwoju cnót

rozwoju
sumienia

doświadczenie
pojednania

oczyszczenie
serca

dla których przystępują do tego sakramentu. Mogli oni wybierać spośród następujących odpowiedzi – przydatna: a. do
oczyszczenia serca z grzechów; b. do doświadczenia pojednania z Bogiem i ludźmi; c. do rozwijania sumienia i dojrzałości
moralnej; d. do rozwijania w sobie dyspozycji do czynienia dobra; e. do unikania zła w swoim życiu; f. do pogłębiania więzi
z Bogiem i życia duchowego; g. inne (jakie?). Poniższa tabela
ilustruje procentowe wyniki badań.

13
13
14
15
14

Tabela 8. Oczekiwania w stosunku do spowiednika (dane w %).

Wykres 8. Rodzaj oczekiwań w odniesieniu do spowiednika u młodzieży ze
wskazanych miejscowości.
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Na pytanie o przydatność sakramentu pokuty ankietowani
podali ogółem 628 odpowiedzi, co jest najwyższym wynikiem
i daje średnią 1.5 odpowiedzi na ankietę. Zatem to pytanie cieszyło się szczególnym zainteresowaniem młodzieży. Wyraźnie
dominowała odpowiedź, podkreślająca doświadczenie oczyszczenie serca – 34%. Dla prawie 40% osób ankietowanych
(wskaźnik sumaryczny) spowiedź wiąże się z pracą nad rozwojem moralnym: z unikaniem zła i z walką z wadami (15%),
z rozwojem sumienia oraz osiąganiem dojrzałości moralnej
(13%) oraz z rozwijaniem dyspozycji do czynienia dobra
(10%). Respondenci wskazali także na znaczenie tego sakramentu dla budowania więzi osobowych. W 14% odpowiedzi
podkreślono wartość doświadczenia pojednania z Bogiem
i ludźmi oraz tyle samo – jego wpływ na pogłębianie więzi
z Bogiem.
2.9. Charakterystyka działań wspomagających promocję
spowiedzi

Przedostatnie pytanie ankiety: co twoim zdaniem przede
wszystkim powinno pomóc młodemu człowiekowi w lepszym
przeżywaniu spowiedzi? służyło poszukiwaniu możliwości, które
powinny zbliżać uczniów do tego sakramentu. Zaproponowane
zostały następujące odpowiedzi: a. dostęp do stałego spowiednika; b. udział w różnych grupach duszpasterstwa parafialnego;
c. rozmowy w grupach parafialnych nt. spowiedzi i wspólna modlitwa; c. więcej rozmów na temat spowiedzi na lekcjach religii;
d. specjalne akcje promujące spowiedź (np. noc konfesjonałów,
całodzienna spowiedź w sanktuarium); e. rekolekcje zamknięte
i pielgrzymki; f. indywidualny kontakt z księdzem lub katechetą;
g. świadectwo postawy nawrócenia u innych katolików; h. inne
(jakie). W zamieszczonej poniżej tabeli zaprezentowane zostały
wyniki procentowe wypowiedzi ankietowanych.
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kontakt
z księdzem

świadectwo
nawrócenia

5 10 13
7,7 19 11,5
2 20,7 10,3
11,7 9,6 11,7
7,5 13,5 11,9

pielgrzymki
i rekolekcje

akcje

5
6
5,6
9
6,7

lekcje religii

22
18
15
14,4
17

modlitwa
w grupie par

grupy
parafialne

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

stały
spowiednik
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16
20
11,4
13,5
14,8

12
7,7
17
16,6
13,8

17
10,1
18
13,5
14,8

Tabela 9. Czynniki sprzyjające przystępowaniu do spowiedzi (dane w %).

Wykres 9. Wskazania dotyczące okoliczności wspomagających przystępowanie do sakramentu pokuty wśród badanych grup uczniów.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia katechezy
i duszpasterstwa młodzieżowego było pytanie o propozycje
działań, które będą ułatwiały młodzieży przystępowanie do sakramentu pokuty. W ankietach padło ogółem 519 odpowiedzi,
jednak nie wszyscy uczestnicy badania udzielili swoich odpowiedzi. Głosem dominującym okazała się potrzeba stałego
spowiednika – 17% (w szkołach płockich ten wskaźnik przekroczył 20%) oraz kontakt z księdzem lub katechetą (13,8%).
Spośród 519 odpowiedzi po 14,8% uzyskały propozycje piel181
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grzymek i rekolekcji zamkniętych, a także świadectwo nawrócenia. W tym punkcie także dają się zauważyć pewne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. W Rypinie
młodzież najczęściej wybierała pielgrzymki i rekolekcje zamknięte jako najlepszą formę promocji sakramentu pokuty,
jednakże mniejszą wagę przywiązała do świadectwa nawrócenia (10,1%), niż młodzież z innych miast13. Może to być sugestią dla duszpasterstwa, aby nie tylko promować pielgrzymki
oraz rekolekcje zamknięte połączone ze spowiedzią, czy ukazywać świadectwo osób nawróconych, ale i pogłębiać ten rodzaj praktyki.
Należy także zwrócić uwagę na odpowiedzi dotyczące podejmowania tego tematu na lekcjach religii (13,5%). Wystąpiły w nich różnice pomiędzy szkołami. Najbardziej zainteresowana była nimi młodzież z Sierpca (20,7% odpowiedzi),
a następnie uczniowie LO w Rypinie (19% odpowiedzi).
W przypadku ankietowanych ze szkół warszawskich i płockich odpowiedzi padły odpowiednio na poziomie 9,6%
i 10%14. Nieco mniejszy wskaźnik wypowiedzi młodzieży dotyczył akcji duszpasterskich, typu noc konfesjonałów czy spowiedź w sanktuariach (11,9%). Interesujące są relacje między
deklarowaną przynależnością do grup kościelnych a praktyką
spowiedzi. 13% ankietowanych ujawniło swoją przynależność
do grup parafialnych, jednakże wpływ tego faktu na praktykę
spowiedzi wskazała połowa z nich (6,7%), zaś na rolę wspólnych rozmów i modlitw w grupach wskazało 7,5% uczniów.
Symptomatyczne jest, że tylko jeden z respondentów (WarszaW jednej ze szkół warszawskich respondent podkreślił ten wymiar
podając, że pomaga przystępować do sakramentu świadectwo młodych ludzi.
14
O różnicach uzyskanych w wypowiedziach uczniów mogą decydować ich doświadczenia kontaktu z konkretnymi katechetami, którzy posiadają umiejętność rozmawiania na takie tematy lub niestety nie.
13
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wa) odpowiedział, że pomocą w spowiedzi jest sama rozmowa
spowiednika ze spowiadającym się, by ten dokładnie zrozumiał swoje grzechy.
2.10. Przykłady czynników utrudniających
przystępowanie do spowiedzi

Płock
Rypin
Sierpc
Warszawa
Wynik średni

14
27,1
14,5
17,5
17,3

20
18,6
20
21,4
20,5

1
1,3
6
2,5

16
21,5
9
13,4
14

34
21,5
36,5
28,3
30,7

grzechy
księdza

Msza św.

konfesjonał

klęczenie

pośpiech

kolejka

Ostatnie pytanie brzmiało: co ci najbardziej przeszkadza
w dobrym przeżywaniu spowiedzi? Proponowane odpowiedzi
sformułowano następująco: a. długie kolejki w czasie rekolekcji; b. pośpiech spowiednika; c. konieczność klęczenia przy
konfesjonale; d. konfesjonał w widocznym miejscu kościoła;
e. spowiadanie się podczas Mszy św. (hałas, obecność innych
ludzi); f. świadomość, że ksiądz jest osobą grzeszną; g. inne
(jakie?). W tabeli zostały zaprezentowane wyniki odpowiedzi
w wymiarze procentowym.

15
10
20
13,4
14,6

Tabela 10. Procentowe dane dotyczące czynników zniechęcających do spowiedzi (dane w %).
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Wykres 10. Wykaz sytuacji utrudniających przystępowanie do sakramentu
pokuty w wypowiedziach młodzieży szkolnej z poszczególnych środowisk.

Ostatnie pytanie ankiety zmierzało do wydobycia różnych
okoliczności, które mogą wpływać zniechęcająco na praktykę
spowiedzi. Młodzież najczęściej wskazywała, że trudności
wiążą się z koniecznością spowiedzi w czasie Mszy św., czemu towarzyszy hałas oraz obecność innych ludzi (średnio –
30,7%, w Sierpcu 36,5% odpowiedzi). Wysoką dokuczliwość
odczuwa młodzież z powodu pośpiechu spowiednika (20,5%)
oraz kolejek do konfesjonału w czasie rekolekcji (17,3%). Dla
wielu ankietowanych problemem jest świadomość grzeszności
księdza (14,6%). Najwięcej tego rodzaju opinii padło wśród
młodzieży z LO w Sierpcu. Najrzadziej wymieniano problem
klęczenia (2,5%) oraz usytuowania konfesjonału w kościele
(14%), chociaż dla młodzieży z Rypina ten rodzaj czynników
okazał się dość wysoki: 21,5% odpowiedzi.
Odpowiadając na pytanie o czynniki utrudniające praktykę
spowiedzi respondenci udzielili najwięcej dodatkowych odpowiedzi. Może je pogrupować w sposób następujący:
– przeszkodą jest sama koncepcja spowiedzi polegająca na
posłudze kapłana15;
najlepiej jest wcale nie chodzić i nie opowiadać o swoich prywatnych
problemach i sprawach, przeszkoda - brak wiary (Sierpc); obawa [prze15
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– przeszkodą jest sposób spowiadania przez spowiedników16;
– przeszkodą są różne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne
towarzyszące spowiedzi17.
3. Wnioski i postulaty katechetyczno-duszpasterskie
Podjęte badania młodzieży klas drugich wybranych szkół licealnych dają podstawy do stwierdzenia, że dla zdecydowanej
większości sakrament pokuty odgrywa znaczącą rolę w ich rozwoju osobowym. Taki wniosek można wysnuć na podstawie faktu, że blisko połowa ankietowanych przynajmniej kilkakrotnie
w roku przystępuje do spowiedzi. Jakkolwiek część uczniów
szkoda], że muszę opowiadać grzechy innej osobie, obcej mi, a nie we własnym sumieniu przed Bogiem, pomoc - gdybym nie musiał spowiadać się
przed innym człowiekiem (Warszawa); przeszkadza mówienie komuś innemu o swoich grzechach (Warszawa); przeszkadza obecność księdza jako
pośrednika, wolałabym móc sama spowiadać się w formie osobistej modlitwy (Warszawa); nie uznaję instytucji Kościoła. Nie uznaję księdza za osobę, która mnie rozgrzesza za sprawą Boga (Warszawa); moje grzechy i winy
to sprawa pomiędzy mną a Bogiem (o ile ten istnieje) (Warszawa).
16
gdy ks. zawsze daję tę samą pokutę (Płock); małe zaangażowanie
księdza w spowiedź (Płock); różnice pomiędzy podejściem różnych spowiedników (Warszawa); przeszkadza głośne mówienie księdza (Warszawa);
przeszkadza niezrozumienie spowiednika i brak wyrozumiałości dla osoby
grzesznej (Warszawa); nie raz spotkałam się z przedmiotowym traktowaniem i wręcz poganianiem, co nie pozwoliło mi na dogłębne przeżycie tego
sakramentu (Warszawa); przeszkadza często nie udzielanie pomocy lub pomoc, która nie do końca trafia w potrzebę naszego serca (Warszawa).
17
przeszkadza zmuszanie do spowiedzi, chcę mieć samodzielny wybór
(Płock); że ktoś inny stojący za mną może usłyszeć moje grzechy podczas
spowiedzi (Rypin); zdenerwowanie, że może pójść coś nie tak (Warszawa);
obawia się [przeszkoda] głupiej formuły spowiedzi, która sprawia, że staje
się to sztuczne i bezcelowe (Warszawa).
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wskazuje na rolę nacisku, jaki im towarzyszy ze strony innych,
to jednak zdecydowana większość podejmuje ten akt w sposób
dobrowolny. Za tego rodzaju konkluzją przemawia również potwierdzana przez ankietowanych przydatność tego sakramentu
dla rozwoju sumienia, cnót oraz walki ze złem. Wprawdzie wysoka frekwencja w zakresie praktyki sakramentu pokuty może
dawać powody do duszpasterskiego optymizmu, to jednak wypowiedzi młodzieży ujawniły, że przystępuje ona do spowiedzi
z motywów tradycji, obowiązku bądź nacisku, nie mając również odpowiednich dla siebie pomocy. Jej odpowiedzi idą także
w kierunku bardziej indywidualnego traktowania sakramentu
pokuty (motyw oczyszczenia serca), niż traktowaniu go jako pomoc w budowaniu i odnawianiu relacji z Bogiem oraz z ludźmi.
Na podstawie ankiety można też wyprowadzić kilka postulatów natury duszpastersko-katechetycznej:
1. Potrzeba dobrych, stałych spowiedników. W świetle
wyników badań daje się zauważyć, że ważną rolę w doświadczeniu spowiedzi spełnia kontakt z księdzem (także z katechetą) i możliwość korzystania ze stałego spowiednika. Młodzież najwyżej ceni w zachowaniu spowiednika wyrozumiałość
i postawę miłosierdzia. Preferuje także krótkie nauki, ale też
oczekuje jasnych wskazówek i rozmowy. To pozwala na sformułowanie dość zasadniczego postulatu, aby księża dążyli do
osobistego kontaktu z penitentem, dając mu możliwość rozmowy, podczas której ważne jest podkreślanie Bożego miłosierdzia, nie zaś własnych umoralniających nauk. Spowiednik
ma szanować dylematy moralne młodych ludzi, a także dawać
świadectwo własnej moralnej autentyczności. Należy także
dbać o sposób komunikacji z penitentem w konfesjonale, aby
nie czuł się on „poganiany” bądź traktowany przedmiotowo18.
Zob. J. Smoleń, Jak dzisiaj spowiadać ludzi młodych?, w: Sztuka
spowiadania. Poradnik, J. Augustyn (red.), Kraków 2012, s. 388-391.
18
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2. Potrzeba spowiedzi poza Mszą św. Ten postulat wyłania się na podstawie zastrzeżeń młodzieży wysuwanych pod
adresem spowiadania w trakcie Mszy św. Szczególnie istotne
byłoby w tym miejscu przepracowanie koncepcji dotychczasowych rekolekcji szkolnych i parafialnych, w kierunku bardziej
częstego organizowania nabożeństw pokutnych jako formy
przygotowania do spowiedzi w klimacie głębszego wyciszenia, modlitwy oraz refleksji nad słowem Bożym. Niektórzy pastoraliści proponują nawet organizowanie serii nabożeństw,
z których dopiero ostatnie będzie miało formę przystępowania
do sakramentu pokuty, aby jego uczestnicy mogli przejść proces przygotowania, oczyszczenia i przemiany19.
W ankietach młodzi doceniają wartość pielgrzymek i rekolekcji zamkniętych dla własnych doświadczeń sakramentu pokuty. Ich dobra organizacja domaga się pewnego wysiłku, jednak mogą one skutkować łatwiejszym otwieraniem się
młodzieży na łaskę nawrócenia. Postulat ten należałoby odczytywać jako zwiększoną szansę dla duszpasterstwa młodzieży.
3. Potrzeba formacji do sakramentu pokuty. Ten postulat
wynika z deklaracji uczniów wskazującej na potrzebę rozmowy o tym sakramencie podczas lekcji religii, przygotowania
odpowiednich formuł rachunku sumienia, a także z wysokiego
poziomu obaw związanych z wyznawaniem win. Nawet uwaga jednego z uczniów, że obawia się głupiej formuły spowiedzi, która sprawia, że staje się to sztuczne i bezcelowe, powinna wskazywać na potrzebę precyzyjnych wyjaśnień
dotyczących sprawowania tego sakramentu. Można odnieść
wrażenie, że wielu młodych zatrzymało się na poziomie Pierwszej Komunii św., gdy chodzi o sposób przygotowania do spowiedzi. Wielu nie rozumie sensu formuły i traktuje spowiedź
19

Zob. C. Squarise, Istota spowiedzi, w: tamże, s. 51.
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jako mechaniczne wyznanie win, aby jak najszybciej otrzymać
rozgrzeszenie. Brakuje im spojrzenia na ten sakrament jako na
możliwość rozmowy o własnym postępie moralnym, doświadczeniu swojej wiary i relacji z Bogiem. Należałoby więc poświęcić więcej czasu, zarówno w duszpasterstwie, jak i podczas lekcji religii, na formację pokutną. Wydaje się także
zasadne dostarczanie młodzieży odpowiednich dla niej pomocy służącej przygotowaniu dobrego rachunku sumienia, nie
tylko złożonego z pytań, ale i wyboru modlitw, odpowiednich
fragmentów Pisma św. oraz świadectw osób nawróconych20.
W ankiecie nie pada pytanie dotyczące takich problemów,
jak rozumienie istoty grzechu, ich klasyfikacji, relacji grzechu
do wolności, problemu wiary i sakramentu pojednania, czy też
wpływu spowiedzi na konkretne relacje z ludźmi i Bogiem.
Wydaje się jednak, że wymagają one dalszych badań, aby móc
lepiej zdiagnozować kondycję moralną ludzi młodych21. Odrębnym przedmiotem analiz powinna być formacja moralna
młodzieży, zwłaszcza podczas lekcji religii, kazań czy homilii.
Podjęcie tego rodzaju badań pozwoliłoby pełniej ocenić jakość
wysiłku wychowawczego podejmowanego przez Kościół na
rzecz ludzi młodych.
Obecnie brakuje tego rodzaju wydawnictw. Przykładami takich propozycji są: K. Dick, R. Gehrig, B. Meuser, A. Süß, Youcat. Spowiedź, Częstochowa 2014; Poradnik małego grzesznika, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2014.
21
Warto w tym miejscu odwołać się do prac z zakresu socjologii religii,
gdzie podejmowane są badania dotyczące przemian moralności i religijności wśród młodego pokolenia. Zob. J. Mariański, Przemiany moralności
polskich maturzystów 1994-2009, Lublin 2011; tenże, Między nadzieją
i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej, Lublin 1998;
L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Płock 2010.
20
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Wydaje się zasadny postulat przeprowadzenia badań pod kątem jednoznaczności, czytelności i przyswajania przez młodzież przekazu moralnego. Warto poznać, czy jest ona wyposażona w określone umiejętności, np. robienia rachunku sumienia,
medytacji biblijnej, poszukiwania motywów do powstrzymywania się od złych zachowań, przekonywania innych do zmiany postaw, aby duszpasterstwo młodzieży mogło być tym samym właściwie ukierunkowane, a w sumie bardziej skuteczne
i efektywne. Istotne byłoby również, z punktu widzenia praktyki sakramentu pokuty, dokonanie badań odnośnie do określania
profilu wychowania moralnego w aspekcie pogłębienia doświadczenia wolności czy rozwijanie dyspozycji do budowania
odpowiedzialnej relacji miłości. Przedmiotem badań powinny
być podręczniki i materiały katechetyczne, metody stosowane
na katechezie, pod kątem ich percepcji przez uczniów. Takie
kwestie mają duże znaczenie dla dojrzałego właściwego traktowania sakramentu pokuty, który nie powinien kojarzyć się wyłącznie z moralnością zakazów i nakazów, ale z wzrastaniem
ku wartościom i wewnętrznej wolności.
4. Potrzeba kształtowania poczucia sacrum w obliczu
sakramentu pokuty. Ten postulat także tylko pośrednio wynika z przeprowadzonej ankiety i domaga się dodatkowych badań. Dla właściwego rozumienia istoty sakramentu pokuty zasadniczą rolę odgrywa stan ludzkiej wiary. Codzienne
doświadczenie pozwala zauważyć, iż niejednokrotnie młodzi
ludzie przystępują do tego sakramentu w sposób, który nie potwierdza istnienia w nich poczucia sacrum22. Potrzeba jest zatem cierpliwej i mozolnej pracy, aby kształtować w nich wiarę
Daje się to zauważyć, gdy młodzież przychodzi w dużej masie do
spowiedzi w czasie rekolekcji lub w pierwszy piątek miesiąca. Wówczas
bywa rozgadana, niekiedy roześmiana, chodzi swobodnie po kościele, a po
spowiedzi niemal natychmiast wychodzi z kościoła.
22
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i poczucie obecności Boga w sakramencie pokuty. Pomocą powinno być umiejętne wykorzystywanie słowa Bożego (por. Rz
10, 17) oraz świadectw ukazujących moc i znaczenie nawrócenia. W sprawowaniu tego sakramentu spowiednik, prócz możliwości rozmowy z penitentem, ma jeszcze jedno narzędzie,
poprzez które może wpływać na jego rozwój duchowy młodego człowieka – sakramentalną pokutę. Odchodzenie od utartych schematów w tym zakresie, pobudzanie do różnych form
jej wypełnienia, może dynamizować rozwój wiary u młodych.
Inną formą pogłębiania doświadczenia sacrum u przystępującej do spowiedzi młodzieży może być praca w grupach parafialnych, gdzie pojawiają się młodzi o określonych potrzebach
duchowych. Należy tak programować pracę formacyjną w tych
wspólnotach, aby ich członkowie coraz dojrzalej przeżywali
spotkania z miłosiernym Ojcem w sakramentalnych znakach.
Zaczynem, który może przyciągać młodzież do takich grup,
mogą być akcje o charakterze ewangelizacyjnym, wieczory
uwielbienia, festiwale młodych, gdzie w atmosferze radości
można odkrywać prawdziwy entuzjazm wiary w Chrystusa.
5. Potrzeba badań i dialogu z młodzieżą. Podjęte badanie
pozwoliło na bliższe poznanie stosunku młodych ludzi do sakramentu pokuty. Objęło ono stosunkowo niewielką grupę
uczniów wybranych szkół licealnych, dlatego jest potrzeba
dalszych badań i porównywania ich wyników, co pozwoliłoby
na dokonywanie na bieżąco weryfikacji stanu życia sakramentalnego ludzi młodych. Niewątpliwie cenne byłoby tworzenie
warunków do wypowiadania się młodzieży odnośnie do jej
doświadczeń w zakresie sakramentu pokuty. Wyrażanie opinii,
także w formie anonimowych ankiet, dałoby młodym szansę
na właściwe rozumienie sakramentu pokuty i pojednania. Taki
dyskurs potrzebny jest dziś zarówno samej młodzieży, jak
i Kościołowi.
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Podsumowanie
Sakrament pokuty i pojednania jest nadal wielką szansą dla
duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Gdy współcześnie mamy
do czynienia z kulturą opartą na relatywizmie i tolerancji, promującej permisywizm moralny oraz próbującej zmieniać fundamentalne zasady moralności23, właśnie duszpasterstwo tego
sakramentu może otwierać młodych ludzi na autentyczne dobro i prawdę. Niewątpliwie sakrament pokuty jest nerwem naszej religijności. Jeśli pozwolimy na przecięcie go, zacznie się
wówczas duchowe obumieranie (usychanie) młodego ciała
Kościoła. Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają (zob.
Łk 5, 31-32), dlatego cały wysiłek katechetyczny i duszpasterski powinien zmierzać do tego, aby ludziom obciążonym grzechem pomóc spotkać się z przebaczającym i miłosiernym Panem. To będzie wówczas owocowało przemianą umysłów
i serc, a także rozwojem wiary, moralności i duchowości młodego pokolenia.
Słowa kluczowe: sakrament pokuty, formacja moralna młodzieży, duszpasterstwo młodzieży, katecheza młodzieży, ankieta nt. sakramentu pokuty
Sacrament of reconcilation the formation of young person
– study based on survey conducted among students
selected high schools
The practice of the Sacrament of Penance has a significant
impact on shaping a healthy personality and morals of a young
Zob. Przestańcie się lękać. Z Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem
rozmawia Sebastian Karczewski, Warszawa 2014, s. 29 - 46.
23
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man. Nowadays, in times of the crisis of this sacrament, the
question about young people’ attitudes to it, becomes an important issue. It is particularly crucial in the field of the catechesis and pastoral care. This paper presents the results of the
survey on the above subject, conducted in selected high
schools in Plock, Rypin, Sierpc and Warsaw among a group of
398 respondents. The results show that 80% of the youth go to
confession regularly or occasionally, throughout the year. For
about 40% of the respondents, this sacrament is associated
with their personal, moral progress. It is significant, that many
youngsters admit to have a very traditional approach to this sacrament, based on tradition, obligation or pressure from others.
It appears that the greatest chance for the revival of the sacrament among the teenagers is priest’s openness towards the
service of a permanent confessor of young people.
Key words: Sacrament of Penance, moral formation of
young people, youth ministry, youth catechesis, survey about
the Sacrament of Penance
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Wychowanie chrześcijańskie
młodzieży na przykładzie
systemu prewencyjnego
Kościół katolicki naucza, że celem wychowania chrześcijańskiego jest integralna formacja człowieka, uwzględniająca również jego transcendentny wymiar, gdyż dopiero uwzględnienie
tego wymiaru decyduje o pełnym rozwoju osoby ludzkiej2.
Ks. Zbigniew Zarembski, dr hab. teologii pastoralnej; kapłan diecezji
włocławskiej; absolwent Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie; adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekan ds. nauki (2008-2012);
prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich (2012-); współredaktor czasopisma teologicznego „Ateneum Kapłańskie”; członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nauczania Jana
Pawła II, teologii małżeństwa i rodziny, duszpasterstwa rodzin, zajmuje się
również problematyką dotyczącą wychowania chrześcijańskiego oraz wychowaniem w rodzinie; w swoim dorobku ma kilkanaście artykułów z zakresu teologii pastoralnej i familiologii. Autor książki pt. Troska Kościoła
w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne (Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2013, ss. 410).
2
Z. Zarembski, Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II,
AK 142 (2004), z. 570, s. 221-231; tenże, Wychowanie personalistyczne
człowieka w wizji Jana Pawła II, w: Ekumenizm, Teologia, Kultura. Księga
1
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„Wychowanie zdąża do ukształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności” (DWCH 1). Stąd pedagogika chrześcijańska bardzo mocno podkreśla ostateczny cel wychowania człowieka i jego
stosunek do społeczeństwa3. Według św. Jana Pawła II, w wychowaniu chrześcijańskim chodzi przede wszystkim o to, „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...), aby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie
tylko z drugimi, ale także i dla drugich”4. Tak ujęte wychowanie
ma podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich jak i społecznych, a cel jakim jest osiągnięcie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej warunkuje kierunek oddziaływań wychowawczych, które rozciągają się na całe życie
człowieka jako podmiotu wychowania5. Konstytucja soborowa
Gaudium et spes stwierdza, że: „pośród wszystkich stworzeń
tylko człowiek jest osobą, podmiotem, świadomym i wolnym,
i właśnie dlatego stanowi ośrodek i szczyt wszystkiego, co istnieje na ziemi” (KDK 40; por. ChL 37). Człowiek jest wartością
sam w sobie i dlatego nie można go traktować jako przedmiotu,
narzędzia lub rzeczy. Każda osoba jest istotą jedyną i niepowtapamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z
okazji 65. Rocznicy urodzin, red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Włocławek, 2006, s. 529-541.
3
K. Czuba, Wychowanie w warunkach pluralizmu i demokracji, AK
84(1992), nr 498, s. 260, Zob. A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2004.
4
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (Paryż, 2 VI 1980),
w: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red.
M. Radwan, T. Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 71.
5
Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31 III 1985), w: Listy Pasterskie Ojca
Świętego Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 131-134.
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rzalną, dlatego wymaga ona własnej autonomii i przestrzeni
wolności (ChL 37). Mając na uwadze powyższe stwierdzenia
Kościół zachęca pedagogów, nauczycieli, katechetów oraz teologów, by w swoich działaniach kładli nacisk na antropologiczne podstawy wychowania i wychowaniu nadawali podmiotowy
wymiar6.
Jak łatwo zauważyć wychowania żąda natura człowieka,
która nastawiona jest na rozwój (por. SRS 46-47)7. Prawdziwy
zaś rozwój musi się opierać na miłości Boga i bliźniego i powinien także polepszać stosunki między jednostką a społeczeństwem (SRS 53). Koncepcja wychowania chrześcijańskiego zaproponowana przez Kościół odpowiada naturze
człowieka i umożliwia jej pełny rozwój zwłaszcza poprzez
ukierunkowanie na relację z Bogiem. Podejmowane działania
wychowawcze mają kształtować osobę ze względu na jej najwyższy cel i najważniejsze dążenia społeczeństwa. Wychowanie w swej najgłębszej istocie ma służyć „uczłowieczeniu”
człowieka, by obdarzyć go pełnym człowieczeństwem8. Zdaniem św. Jana Pawła II, wychowanie jest twórczością o przedmiocie najbardziej osobowym, ponieważ zawsze wychowuje
się osobę. Wszystko, co zawiera się potencjalnie w wychowywanym człowieku, stanowi dla wychowawców tworzywo pedagogiczne. Do całokształtu tego tworzywa należy także to, co
daje Bóg w porządku nadnatury, czyli łaski. Wychowanie jest
więc ciągłym stwarzaniem i poszerzaniem osobowości człowieka. Stąd też podejmując się dzieła wychowania nie wolno
Z. Zarembski, Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II,
s. 221-231; tenże, Wychowanie personalistyczne człowieka w wizji Jana
Pawła II, s. 529-541.
7
Zob. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 320-322.
8
Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 16.
6
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zapomnieć o łasce Bożej, która również skutecznie wspomaga
proces wychowania9.
Niniejszy artykuł poświęcony jest ukazaniu wychowania
chrześcijańskiego młodzieży na przykładzie systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Aby zrealizować zamierzony cel
w pierwszej kolejności przedstawiona zostanie krótka charakterystyka okresu młodości, gdyż młodzież, będąc „nadzieją
dorosłych”, we współczesnej działalności wychowawczej Kościoła wymaga szczególnej troski i miłości pasterskiej, następnie przybliżone zostanie dzieło stworzone przez ks. Jana Bosko. Szczególna uwaga autora skoncentrowana zostanie na
prezentacji głównych założeń systemu prewencyjnego, mających zastosowanie także w dzisiejszej rzeczywistości dzięki
swojej dynamicznej żywotności i aktualności, ułatwiającej coraz pełniejszą formację ludzi młodych.
1. Zatroskanie o ludzi młodych
Troska Kościoła o chrześcijańskie wychowanie młodzieży
stanowi ważne zadanie jego działalności zbawczej. Świadczy
o tym przebogate nauczanie, jak i podejmowane liczne inicjatywy pastoralne. „Kościół bardzo miłuje młodzież (…) czuje
się wezwany przez swego Pana do tego, by patrzeć na nią ze
szczególną miłością i nadzieją, uznając wychowanie jej za jedno ze swych głównych zadań duszpasterskich”10. Wychowanie
młodzieży jawi się nie tylko obecnie, ale zawsze stanowiło akK. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 54.
List Ojca Świętego Jana Pawła II do umiłowanego syna Egidio Vigano przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego w setną rocznicę
śmierci św. Jana Bosko, w: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. J. Wilk, Lublin 1998, s. 233.
9
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tualne wyzwanie dla rodziców i instytucji zajmujących się rozwojem i wychowaniem człowieka, a przede wszystkim dla
Kościoła. Aktualność dzieła wychowania ludzi młodych wynika z kilku niezwykle ważnych przesłanek, do których zaliczyć
należy między innymi specyfikę omawianego okresu z jego
charakterystycznymi cechami, uwarunkowania zewnętrzne
czyli okoliczności, które jakże często utrudniają prawidłowy
rozwój i usamodzielnienie się młodzieży oraz dezorganizują
przebieg procesu wychowania, a przede wszystkim owa aktualność wypływa z odpowiedzialności dorosłych za losy przyszłego pokolenia.
W pracy wychowawczej obok wyznaczonego i jasno sformułowanego celu, znajomości metod i środków wychowawczych, a także umiejętności pedagogicznych należy wziąć pod
uwagę wiedzę na temat podmiotu wychowania. Posiadanie dobrej znajomości psychofizycznego rozwoju podmiotu wychowania decyduje o wyborze właściwych środków wychowawczych i pozwala wychowawcom na sprawniejsze dotarcie do
wychowanka. Wychowanie według współczesnej wiedzy to
złożony proces, który musi zawsze uwzględniać całościowy
rozwój wychowanka, a także kontekst, w którym on się znajduje. Ażeby wychowanie młodzieży było skuteczne i doprowadziło do wyznaczonego celu należy dobrze poznać podmiot
wychowania.
Należy zauważyć, że z psychologicznego punku widzenia
okres młodzieńczy należy do intensywnych i ciekawych okresów rozwojowych w życiu człowieka, o czym szczególnie decyduje tempo rozwoju i dokonujące się przemiany. Okres młodości stanowi w życiu człowieka czas, kiedy wychodzi on
poza krąg własnej rodziny. Zjawisko to miało miejsce już we
wcześniejszej fazie rozwoju jednak teraz nabiera ono intensyfikacji i dotychczasowe środowisko zostaje poszerzone o szko197
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łę i grupę rówieśniczą. Coraz większy wpływ wywierają również na życie młodych środki społecznego przekazu
i nowoczesne technologie. Te wszystkie czynniki wpływają na
kształtowanie się wizji świata i w konsekwencji modyfikują
wyniesione z domu sposoby zachowań społeczno-moralnych
ludzi młodych. Należy zaznaczyć, że w wieku młodzieńczym
pojawiają się również kryzysy rozwojowe, które istotnie wpływają na percepcję siebie i świata. Przyglądając się życiu młodych dostrzega się, że człowiek młody często w swoim zachowaniu jest rozdrażniony, a jego uczucia cechuje duża labilność.
Owa zmienność widoczna jest także w kwestionowaniu
wszystkiego co wcześniej było przyjmowane bez żadnych zastrzeżeń. Zachodzące procesy w gruncie rzeczy wpływają pozytywnie na rozwój jednostki, gdyż świadczą one o coraz
większej refleksyjności, empatii i samodzielności myślowej.
Młodzi zastanawiają się więc nad własnym stanem psychicznym i życiem innych. W rozwoju ich osobowości ma miejsce
proces uniezależniania się od opinii innych i wyrabianie własnego zdania o sobie i świecie. Dostrzegają więc bardzo wyraźnie istniejącą wokół niesprawiedliwość społeczną i zakłamanie. Coraz częściej jednak źródło siły i odporności
odnajdują wewnątrz siebie, a przy tym bardziej dojrzale zabiegają o trwalsze relacje z innymi, poszukują osób z autorytetem, zakochują się i przeżywają swoją miłość11.
Charakteryzując okres młodości należy dostrzec, że bardzo
często określany jest on jako czas „burzy i namiętności”, czas
kształtowania się światopoglądu, formowania poglądów moralnych i postaw religijnych, w którym ustala się postawy dotyczące codziennych praktyk. Również wyobrażenie Boga
u młodych ulega coraz większemu przeobrażeniu poprzez uduI. Obuchowska, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka
okresów życia człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2000, s. 186-197.
11
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chowienie i nawiązanie osobistej z Nim relacji. Jednak przeprowadzone badania podają, że w okresie młodości wiele osób
oddala się od Boga i kwestionuje działalność Kościoła12.
Elementem towarzyszącym młodości jest nastawienie na
zdobywanie wiedzy i dobrze płatnego zawodu, poszukiwanie
atrakcyjnej pracy i planowanie zawarcia związku małżeńskiego, a w dalszej perspektywie posiadanie dzieci. Okazuje się
jednak, że okoliczności zewnętrzne zwłaszcza brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, a zwłaszcza pracy zgodnej
z posiadanymi predyspozycjami i zdobytymi kwalifikacjami
utrudnia młodym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i usamodzielnienie. Pojawiające się trudności rodzą frustracje, niezadowolenie, apatię i agresję. Ze względu na złożoność przeżywanego okresu człowiek młody bardzo często
popada w konflikt z prawem i napotkanymi ludźmi, uważając
przy tym, że jest nierozumiany przez innych, niepotrzebny, jak
i również nieproduktywny.13
W kontekście obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
która lansuje konsumpcjonizm i hedonizm, a przy tym nie
stwarza odpowiednich warunków do usamodzielnienia się ludzi młodych, przyczyniając się do pogłębiania przez nich utraty sensu życia, istnieje bardzo wyraźnie zapotrzebowanie na
mądry i dobry system wychowania. I chociaż do truizmów należy twierdzenie, że wychowanie młodzieży jest zadaniem niezwykłej wagi to jednak „nadzieja na lepszy, chrześcijański
świat wiąże się z młodym pokoleniem, które musi otrzymać
stosowną pomoc wychowawczą, inspirowaną Ewangelią”14.
Tamże, s. 186-197; zob. Młodzież wobec ponowoczesności, red.
M. Duda, Kraków 2009; L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009, s. 11-47.
13
Zob. tamże.
14
Messaggio di S.S. Giovanni Paolo II per L’inizio del Capitolo Generalne XXIII, w: Educare i giovani alla fede. Documenti Capitolari, Roma
12
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Do takich sprawdzonych systemów wychowania młodzieży
należy podarowany przez św. Jana Bosko i dopracowywany
przez lata system prewencyjny, który nie jest jedynie teoretycznym opracowaniem, lecz sprawdzonym przez praktykę
dziełem, obecnym nie tylko w Polsce, ale i w Europie oraz innych kulturach. Ks. prof. J. Wilk, teolog pastoralista i pedagog
rodziny w całym bogactwie owego systemu ks. Bosko, który
jest do dyspozycji dzisiejszej pedagogiki, podkreślał trzy niezwykle ważne elementy: „dziedzictwo otrzymane (…) w postaci spójnego i sprawdzonego systemu wychowawczego,
wrażliwość na potrzeby i sytuacje młodzieży naszych czasów
oraz wypracowaną (…) propozycję wychowawczą o globalnym wymiarze w postaci duchowości młodzieżowej, która
wyraża się stylem życia opartego o wartości duchowe wynikające z chrześcijaństwa”15.
2. Ks. Jan Bosko i jego dzieło wychowania
Ksiądz Jan Bosko był człowiekiem wyjątkowym i wielkim
wychowawcą, który w duchu chrześcijańskim służył młodzieży zwłaszcza tej, która potrzebowała pomocy. Stąd też jej poświęcił całe swoje życie, siły, zdolności i czas. Prowadzona
przez Niego działalność duszpastersko-wychowawcza wśród
opuszczonej młodzieży zaowocowała oryginalnym system
1990, s. 169; zob. J. Wilk, W poszukiwaniu wzoru współczesnego wychowawcy. Wprowadzenie w problematykę sympozjum, w: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Tenże, Lublin 1998, s. 5.
15
J. Wilk, W poszukiwaniu wzoru współczesnego wychowawcy. Wprowadzenie w problematykę sympozjum, Współczesny wychowawca w stylu
Księdza Bosko, red. Józef Wilk, Lublin 1998, s. 6.
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wychowania prewencyjnego16. Treści i wartości zawarte
w charyzmatyczno-wychowawczej propozycji ks. Bosko emanują także w obecnych czasach i są odpowiedzią na aktualne
problemy wychowawcze17.
Według ks. Jana Bosko istnieją dwa systemy w wychowaniu młodzieży: uprzedzający i represyjny. System represyjny
polega na tym, że podwładnemu ogłasza się konkretnie jakieś
prawo, a następnie wnikliwie obserwuje się jego postępowanie. W sytuacji, gdy popełniony zostanie błąd, wychowankowi
wymierzona zostaje zasłużona kara. Według tego systemu słowa i postawa przełożonego powinny być surowe, a sam przełożony powinien unikać zażyłości z podwładnymi. Zupełnie
przeciwny jest system uprzedzający, czyli prewencyjny, który
opiera się na zapoznaniu podwładnych z przepisami i regulaminem, a następnie roztacza nad nimi opiekę. Wychowankowie pod okiem swoich przewodników, przy pomocy ich życzliwych rad i upomnień podążają wskazaną drogą. Prewencyjny
system wychowawczy św. Jana Bosko swoje źródło ma w miłości Boga. Zbudowany został na na nauczaniu św. Pawła, który podjął się interpretacji tajemnicy miłości, mówiąc, że: „miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, wszystko znosi, we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 Kor 13). W przeciwieństwie do systemu represyjno-karcącego, opierającego się
Jan Bosko (1815-1888), włoski duchowny założyciel Towarzystwa
św. Franciszka Salezego (Salezjanie), współzałożyciel Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Salezjanki), kanonizowany w 1924 roku przez
papieża Piusa XI.
17
J. Niewęgłowski, Charakterystyczne cechy wychowawcy w stylu ks.
Bosko. w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Pokłosie konferencji
zorganizowanej przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego
w Warszawie z okazji 100-lecia obecności i pracy Salezjanów w Polsce,
Warszawa 2000, s. 189.
16
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na karze, w systemie prewencyjnym używa się wszystkich
sposobów, by zapobiec złu w jego początkowej fazie oraz by
zawsze po ojcowsku uwrażliwiać wychowanków na jego unikanie. Ks. Bosko za wszelką cenę starał się w relacjach z wychowankami eliminować wszelkie gwałtowne kary, a także nie
stosować kar lżejszych. Oryginalność prezentowanego systemu polegała na tym, że ostrzeżony przez wychowawcę uczeń
nie był upokarzany z powodu popełnianych win, lecz poprzez
przyjazne i prewencyjne upomnienie mobilizowany był do
tego, aby się zastanowić nad sobą i swoim postępowaniem, zawrócić ze złej drogi. Podejmowane działania wychowawcze
zakładały, aby uczeń popełniający jakikolwiek błąd sam uznawał konieczność należnej mu kary. System prewencyjny ks.
Bosko zbudowany na personalistycznym podejściu wychowawcy do wychowanka sprawiał, że wychowankowie widzieli
w wychowawcy swojego dobroczyńcę, pragnącego za wszelką
cenę ich dobra18.
3. Założenia systemu prewencyjnego
Fundament systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko stanowiła triada, do której zaliczał: rozum, religię i miłość. Według
ks. Bosko w życiu wychowanka i wychowawcy wszystko powinno odznaczać się rozumnością. Rozum należało pojmować
jako szeroko rozumianą roztropność wychowawcy, zdrowy
rozsądek, akceptację rzeczywistych warunków życia młodzieży, jak również kierowanie się nimi w sytuacjach konfliktoB. Matyjas, Oryginalność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko,
w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, J. Niewęgłowski (red.), Warszawa 2000, s. 85.
18
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wych, a także pewną elastyczność w programowaniu. Wśród
zalecanych środków oddziaływania wychowawczego wymieniał ks. Bosko regulamin, polecenia, kary, nagrody, wypowiadane sądy przez wychowawcę po to, aby młody człowiek mógł
zaspokoić dwie fundamentalne potrzeby: działanie z wolnego
wyboru i potwierdzenie własnej tożsamości. Ze strony wychowawcy posługiwanie się rozumem, nakładało na niego obowiązek ciągłego kształtowania w sobie postaw odpowiedzialnych
i dojrzałych. Kierowanie się rozumem w procesie wychowania
oznaczało zaufanie w dobrą wolę młodego człowieka i w jego
naturalny instynkt, zmierzający do wyboru dobra. W metodzie
wychowawczej ks. Bosko rozum stanowił czynnik fundamentalny i nieodzowny. Jego uwzględnienie gwarantowało prawidłowy rozwój osobowości wychowanka. Prezentowaną zasadę
rozumności odnieść należało nie tylko do edukacji, ale także do
krytycznego osądu własnego życia i odnalezienia harmonii
między czynem i myślą wychowanka19.
Obok rozumu w procesie wychowania niezbędna jest obecność religii. Według ks. Bosko religia powinna „wychowywać
-ewangelizując” i „ewangelizować-wychowując”. Stanowi
ona zasadniczy i niezastąpiony składnik w proponowanym
procesie wychowana. Uwzględnienie zasady religijności, będącej zasadniczą motywacją i celem wychowania, miało na
uwadze ukształtowanie dobrego chrześcijanina oraz jego zbawienie. Spośród licznych środków wychowawczych szczególną uwagę należało przypisać katechezie, której nigdy nie powinno się pomijać, a przede wszystkim uczestnictwu
A. Paszek, Rodzina w myśli i praktyce pedagogicznej św. Jana Bosko, w: W służbie rodzinie. Księga pamiątkowa na cześć księdza profesora
doktora hab. Józefa Wilka SDB, długoletniego kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. R. Bieleń SDB,
Warszawa 2000, s. 149-150.
19
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w sakramentach świętych zwłaszcza Eucharystii i spowiedzi.
Ks. Bosko wskazywał także na rolę modlitwy w życiu wychowanka i wychowawcy20.
Zasadą uzupełniającą zarówno rozum, jak i religię stanowiła miłość wychowawcza, która oznaczała poszanowanie osoby
wychowanka, jego poznanie, rozumienie, życzliwość oraz dostrzeganie istotnych potrzeb. Zasada miłości wyrażała się między innymi w braku stosowania nadzoru, kontroli czy stosowaniu kar wobec wychowanka. Nakładała na wychowawcę
obowiązek wychowywania w atmosferze miłości a także posiadaniu przez niego takich zalet jak: zaufanie do młodzieży,
tolerancja, takt pedagogiczny, autorytet i religijność. Wychowawca według św. Jana Bosko winien być „ojcem i nauczycielem młodzieży”. Dla ks. Bosko wychowanie było zawsze sprawą serca. Zastosowanie zasady miłości wychowawczej
nakładało stałą współpracę wychowawcy z wychowankiem,
określaną w systemie prewencyjnym jako asystencja. Asystencja wyrażała się poprzez aktywny udział wychowawcy w procesie wychowawczym. Przejawem tej aktywności były prowadzone rozmowy indywidualne i kierownictwo duchowe,
mające na celu zapobieganie i eliminowanie wszelkiego zła.
Te formy oddziaływania pedagogicznego miały zastosowanie
również po ewentualnym popełnieniu jakiegokolwiek błędu21.
Należy zauważyć, że św. Jan Bosko tworząc system wychowania korzystał z ogromnego bogactwa Kościoła, a przede
wszystkim z doświadczenia św. Karola Boromeusza i rozwijanej przez niego działalności oświatowej, następnie odwoływał
J. Niewęgłowski, Charakterystyczne cechy wychowania w stylu ks.
Bosko, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, J. Niewęgłowski
(red.), Warszawa 2000, s. 183-184.
21
Tamże.
20
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się do dobroci i cierpliwości stosowanej w pracy wychowawczej przez św. Franciszka Salezego oraz nawiązywał do troski
o młodzież z jaką kierował się św. Filip Nereusz. Dewizą pedagogiczną św. Jana Bosko było powiedzenie: „W miarę możliwości zrobić coś dla chłopców opuszczonych, używając
wszelkich środków i sił, aby stali się dobrymi chrześcijanami
i uczciwymi obywatelami w życiu społecznym”22. W tym też
celu zakładał ks. Bosko oratoria, szkoły niedzielne, dzienne
i wieczorowe, laboratoria przyuczające do różnych zawodów,
kolegia, konwikty, ośrodki misyjne i hospicja23. Wszystkie te
dzieła zakładane były po to, aby dobrze przygotować młodzież
do życia w społeczeństwie w duchu wiary katolickiej oraz wychować młodzież na „uczciwych obywateli i dobrych
chrześcijan”24.
4. Realizacja wychowania młodzieży w duchu
św. Jana Bosko
System prewencyjny ks. Jana Bosko kładł przede wszystkim nacisk na profilaktykę, zapobieganie i przyjazne zaufanie.
Na szczególne podkreślenie zasługuje w nim nowe podejście
do wychowanka, który nie był biernym odbiorcą, lecz aktywnie rozwijającą się jednostką. To on miał się odtąd znaleźć
w centrum procesu wychowania. Natomiast przełożony-wyJ. Bosko, System prewencyjny w wychowaniu młodzieży, w: Współczesny wychowawca w stylu ks. Bosko. Materiały z sympozjum z okazji
100-lecia pracy Salezjanów w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski
16-17. 04. 1998, red. J. Wilk, Lublin 1998, s. 218.
23
Historia wychowania, t. 2, Wiek XIX i XX, red. J. Draus, R. Terlecki,
Kraków 2005, s. 63-64.
24
J. Bosko, System prewencyjny w wychowaniu młodzieży, s. 218.
22
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chowawca powinien pozostawać w bliskiej relacji z wychowankiem, co z psychologicznego punktu widzenia okazało się
cennym działaniem, gdyż młody człowiek potrzebuje ze
wszech miar relacji z dorosłymi i ludźmi z autorytetem25. Potrzebuje ich jednak nie okazjonalnie lecz systematycznie
i w sposób odczuwalny. Ks. Bosko w relacji z młodzieżą liczył
się z nią i szanował, a przede wszystkim otaczał wszystkich
swoich podopiecznych chrześcijańską miłością. Odsuwał od
siebie wszelką sztywność, surowość i stosowanie kar. Stawiał
na wychowanie w wolności, w którym górę brało pozytywne
i przyjazne podejście do wychowanka. Czymś zupełnie nowym w proponowanym systemie wychowania było zwrócenie
uwagi na rodzinną atmosferę wychowania. Za wszelką cenę
starał się stworzyć dla swoich wychowanków miejsce na wzór
prawidłowo funkcjonującej rodziny26. Miłość, będąca istotnym
elementem systemu prewencyjnego, kazała zbliżyć się wychowawcy do podopiecznego w duchu braterstwa, poszanowania,
życzliwości i utwierdzania w dobru27. Ks. Bosko starał się zawsze postrzegać dobro w każdym człowieku twierdząc, że
ewentualne jego złe czyny są następstwem negatywnego wpływu środowiska, w którym przebywa i wzrasta. Wychowując
młodego człowieka trzeba umieć dostrzegać w nim dobro
i ukierunkować go w taki sposób, aby rozwijał w sobie potencjalne możliwości likwidacji zła. Szczególną rolę w tworzeniu
środowiska wychowania odgrywała organizacja czasu wolnego i zaangażowanie wychowanków w zabawę, rozrywkę i huA. E. Szołtysek, Teleologia wychowania chrześcijańskiego według
św. Jana Bosko, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, s. 96-97.
26
A. Paszek, Rodzina w myśli i praktyce pedagogicznej św. Jana Bosko, w: W służbie rodziny, R. Bieleń (red.), Warszawa 2000, s. 150.
27
B. Matyjas, Oryginalność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko,
w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, s. 87.
25
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mor. Wymienione formy aktywności według ks. Bosko stanowiły dobry sposób eliminacji negatywnych myśli i działań,
przyczyniając się do ogólnego rozwoju fizycznego oraz służąc
dobrze budowaniu relacji z rówieśnikami28.
Przyglądając się działaniom wychowawczym ks. Jana Bosko należy zauważyć u Niego integralne podejście do wychowania i wychowanka. Dlatego też obok wychowania w duchu
Ewangelii i Eucharystii oraz Kościoła nie zapominał Twórca
systemu prewencyjnego o tym, że jego wychowankowie są
obywatelami państwa. Ściśle więc i umiejętnie łączył różne
kwestie, mając zawsze na uwadze ukształtowanie dobrego
chrześcijanina i uczciwego obywatela. Ks. Bosko konsekwentnie dążył w całej swojej pracy, poprzez stosowane metody, do
zrealizowania założonego celu. Jako kapłan troszczył się
szczególnie o wychowanie religijne swoich wychowanków,
przypisując ogromny udział religii w kształtowaniu pełnego
obrazu człowieka. Swoim wychowankom proponował systematyczne, codzienne odczytywanie fragmentów z Pisma Świętego, twierdząc, że słowo Boże ukazuje wychowankom pozytywne wartości i motywuje ich do dobrego działania.
W postępowaniu z młodymi zawsze wzorował się na Chrystusie, który wielokrotnie w swoim ziemskim życiu z troską odnosił się do każdego człowieka, pouczając go i przebaczając
a także wskazując mu jaką podążać ma drogą29. W procesie
wychowania chrześcijańskiego młodzieży nigdy nie można
pominąć katechezy. Ks. Bosko był zwolennikiem katechezy
systematycznej, jednak duże znaczenie przypisywał także katechezie przygodnej, realizowanej w różnych okolicznościach,
mającej na celu zawsze zarówno wychowanie w wierze i ufnoTamże, s. 86.
M. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej
w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, Kraków 1972, s. 52.
28
29
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ści Bogu, jak i na uczciwych obywateli30. Nauczając o katechezie podkreślał ważną i nie do zastąpienia rolę katechety,
który winien wprowadzać Ewangelię w życie. Ks. Bosko proponował również, aby katecheta odnosił się zawsze przychylnie do całokształtu współczesnych zagadnień i ludzi, wśród
których żyje, ich zainteresowań i dążeń oraz do świata. Katecheta pełniący rolę pośrednika między Bogiem a wierzącymi,
powinien wyróżniać się głęboką miłością, a jego praca winna
opierać się na zaufaniu, miłości i stwarzaniu odpowiedniej atmosfery wychowawczej. Pełniąc rolę opiekuńczą, kierowniczą
i inspirującą powinien stawać się „bratem i przyjacielem dla
swoich wychowanków”31.
System prewencyjny św. Jana Bosko również w dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej powraca się do pedagogiki
personalizmu, znajduje zastosowanie, ciesząc się dużym zainteresowaniem. Dostrzega się, że wychowanie w duchu ks. Bosko jest kontynuowane w licznych placówkach wyznaniowych, przez szkoły prywatne i niekiedy publiczne, zwłaszcza
poprzez katechizację dzieci i młodzieży. Zasady wypracowane
przed ponad stu laty wcale się nie zdezaktualizowały, lecz
wciąż okazują się aktualne i skuteczne. I chociaż świat obecnie funkcjonuje zupełnie inaczej niż w XIX wieku, kiedy żył
i działał Święty z Turynu, wiele problemów, dotykających
człowieka i ludzi młodych nie udało się wyeliminować i wciąż
budzą one niepokój odpowiedzialnych za dzieło wychowania.
Stąd też propozycja systemu wychowania młodzieży ofiarowana Kościołowi i społeczeństwu przez ks. Bosko ma swoje
ponadczasowe treści i wartości. Jest ona nadal bardzo żywa
B. Matyjas, Oryginalność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko,
s. 90-91.
31
Zob. M. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, s. 77-79
30
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i skuteczna, i dlatego mogą z niej skorzystać wszyscy odpowiedzialni za dzieło wychowania młodych, będących przyszłością rodzin, społeczeństwa i Kościoła. Szczególnymi adresatami systemu prewencyjnego są rodzice, nauczyciele,
wychowawcy chrześcijańscy i duszpasterze.
Aktualność systemu prewencyjnego podkreślił bardzo wyraźnie św. Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do Salezjanów z okazji 100-lecia wspomnienia śmierci Założyciela. „Po
dziś dzień urok świętego Jana Bosko, przyjaciela młodzieży,
porywa młodzież najróżniejszych kultur na całym świecie.
Niewątpliwie jego orędzie pedagogiczne wymaga pogłębienia,
przystosowania oraz umiejętnej i odważnej odnowy ze względu na zmieniony kontekst społeczny, kościelny i duszpasterski. (…). Jednak istota jego nauki pozostaje; specyfika ducha,
intuicja, jego styl i charyzmat nie tracą znaczenia, bowiem wywodzą się z transcendentnej inspiracji pedagogii Boga”. Papież dalej konstatował: „Jest jeszcze jedna racja ciągłej aktualności św. Jana Bosko. Uczy on bowiem, jak łączyć trwałe
wartości Tradycji z nowymi rozwiązaniami, aby twórczo stawiać czoło pilnym potrzebom i problemom: nie przestaje on
być mistrzem także w naszych czasach, proponując nowe wychowanie, które zarazem jest twórcze i wierne. (…). Być wychowawcami dochowującymi wierności tradycji, a równocześnie – jak on – wrażliwymi na niezliczone potrzeby
współczesnej młodzieży, i aby w jego spuściźnie odnaleźć
przesłanki, które także dzisiaj pozwolą dać odpowiedź na jej
trudności i oczekiwania”32.
List Ojca Świętego Jana Pawła II do umiłowanego syna Egidio Vigano przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego w setną rocznicę
śmierci św. Jana Bosko, w: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, s. 244-246.
32
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Podsumowanie
Dokonując refleksji nad metodą wychowawczą św. Jana
Bosko nie można trwać jedynie w zachwycie nad tym szczególnym stylem, który kazał świętemu Wychowawcy zbliżyć
się do każdego wychowanka, by być z nim i uczestniczyć
w jego codziennym życiu, z całkowitym zainteresowaniem się
jego sprawami33. Trzeba zaznaczyć, że dzisiaj każdy wychowawca musi wypracować osobisty styl kontaktu międzyosobowego, który pozwoli mu przybliżyć się do młodego człowieka i być obecnym wśród ludzi młodych. Stąd konieczna
jest nowa interpretacja systemu prewencyjnego dostosowanego do aktualnych wymagań i problemów młodzieży. Z pewnością niezbędnym zadaniem w pracy wychowawczej jest ciągłe
pogłębianie wiedzy pedagogicznej zarówno tej teoretycznej,
jak i praktycznej, ułatwiającej zwłaszcza bezpośredni kontakt
z młodym człowiekiem. Ksiądz Bosko jako charyzmatyczny
wychowawca uczył w pierwszej kolejności: „Być zawsze dla
młodych, dalej - iść ku młodym i wreszcie - być wśród młodych”. Okazuje się, że zaproponowany przez Niego sposób
bycia i postępowania z młodymi tak naprawdę nigdy nie stracił i nie straci na aktualności. Szczególnie przypomniana przez
Niego zasada miłości wychowawczej, którą kierował się na co
dzień, pozwala w obecnych czasach wychowawcom wiernie
wypełnić powierzoną im misję i nieść skuteczną pomoc
wychowankom34.
Ks. Jan Bosko doskonale wiedział, że wychowanie ma
przenikać całego człowieka, jego wolę i uczucie oraz powinno
A. Paszek, Wyjście do młodzieży warunkiem aktualizacji systemu
prewencyjnego, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, s. 304.
34
Tamże, s. 304-305.
33
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zmierzać do kształtowania przekonań, skłonności i zachowań,
ułatwiając w ten sposób podjęcie człowiekowi decyzji etycznych, społecznych i kulturalnych. Wiedział również, że ma
ono prowadzić ku wzrostowi w człowieczeństwie i przylgnięciu do Chrystusa. Tak pojmowane wychowanie obejmowało
rozwój ludzkiego ciała i ducha. Pozwalało wejść w braterską
relację z innymi ludźmi oraz osiągnąć ostateczne i transcendentne przeznaczenie, do którego człowiek w istocie samej
jest powołany przez Boga. Zaproponowana koncepcja wychowania ks. Jana Bosko przypomina współczesnym wychowawcom również jakże ważną prawdę, że skuteczne wychowanie
musi obejmować całego człowieka we wszystkich jego wymiarach oraz że nie można nigdy istoty ludzkiej redukować do
materii i potrzeb materialnych oraz mierzyć jej wartość wskaźnikami ekonomii35.
Słowa kluczowe: wychowanie chrześcijańskie, rozwój,
młodzież, prewencja, św. Jan Bosko, wychowawca,
wychowanek
Christian Education of Youth on the example of the preventive system of St. John Bosco
The concept of Christian education proposed by the Church
corresponds to human nature and allows its full development
especially through the focus on the relationship with God. All
undertaken educational activities within the Church have always aimed at shaping human personality with a view to its
supreme goals and the most important aspirations of society. In
35

Tamże.
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her educational activity the Church has always been taking
much care of young people as it has been evidenced by her
extensive teaching and undertaken numerous pastoral
initiatives.
The preventive system elaborated by St. John Bosco, which
arose from the pastoral and educational work among the abandoned youth of Turin, was given by the Saint as an effective
and proven system of youth education. The article is dedicated
to the education of youth according to the principles of the preventive system. It turns out that the created over a century ago
system based on the triad: reason, religion and love still applies to educational practice of the Church and the work of
Father Bosco has still been continued in a number of religious
institutions as well as private schools and sometimes in public
ones.
Keywords: christian education, development, youth, prevention, St. John Bosco, teacher, pupil.
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Małe grupy religijne środowiskiem
ewangelizacji młodzieży
Nauczanie Soboru Watykańskiego II podkreśla, że katolicy
świeccy mogą zbierać się w celu wymiany poglądów w mniejszych grupach, bez ściślejszej formy instytucjonalnej czy organizacyjnej, które stają się dla innych znakiem wspólnoty
Kościoła i świadectwem miłości (zob. DA 17). Zrzeszanie się
osób wynika z głębokich racji teologicznych, wyeksponowanych przez nauczanie soborowe, które dowartościowało charyzmatyczny wymiar Kościoła, a w apostolstwie zespołowym
O. Marek Fiałkowski OFMConv, dr hab. teologii pastoralnej; kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; przełożony klasztoru franciszkanów – domu studiów bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie. Jest członkiem Towarzystwa
Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy,
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Międzynarodowego Towarzystwa
Naukowego Fides et Ratio. W badaniach naukowych koncentruje się na
zagadnieniach relacji Kościoła i świata, obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym, duszpasterstwie nadzwyczajnym, teologii i problemach rodziny oraz na teologii i formach aktywizacji laikatu w Kościele
i świecie. Autor książki Formacja chrześcijańska katolików świeckich
w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne (Lublin 2010), kilkudziesięciu artykułów z zakresu teologii pastoralnej, recenzji, sprawozdań z sympozjów, haseł i biogramów leksykalnych
oraz współredaktor Leksykonu teologii pastoralnej (Lublin 2006).
1
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widziało znak wspólnoty i jedności wiernych w Jezusie
Chrystusie2.
Małe grupy powstają w oparciu o spontaniczność ich członków. Można je uznać za zbiorowości o luźnych strukturach
i niezwykle niskim nasyceniu elementami instytucjonalnymi.
Po Soborze Watykańskim II dało się zaobserwować zjawisko
masowego powstawania rozmaitych, mniej lub bardziej zorganizowanych, grup wiernych manifestujących swoje stanowisko w sprawach wiary i problemów kościelnych3. Tworzyły się
i rozwijały się na ogół w Kościele, uczestnicząc w jego życiu,
karmiąc się jego nauczaniem i trwając przy swoich pasterzach,
ale niekiedy przybierały charakter kontestacyjny w stosunku
do hierarchii, krytykując ją, a czasami nawet stając się narzędziem niektórych nurtów politycznych (EN 58).
Omawiane grupy to zwykle kilku- lub kilkunastoosobowy
zespół ludzi połączonych względnie trwałą więzią poprzez
określone wspólne dla wszystkich wartości, stykających się ze
sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie najczęściej bezpośrednio, a przy tym świadomie wyodrębniających się od otoczenia poczuciem „my”4. Te małe zbiorowości wiernych, które
łączy pragnienie realizacji określonych celów oraz służenie
wartościom, są miejscami wspólnego życia lub regularnych
spotkań mających charakter formacyjny5. Panują w nich relaM. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego, Lublin 2010, s. 236-237.
3
E. Weron, Rola i miejsce stowarzyszeń katolickich w życiu i posłannictwie Kościoła, w: Co to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Z. Bochenek (red.), Tarnów 1991, s. 10.
4
H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium
pastoralno-katechetyczne, Lublin 2007, s. 110; zob. R. Tonelli, Gruppi giovanili e esperienza di Chiesa, Roma 1983, s. 14-15.
5
B. Drożdż, Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistnia się Kościoła, w: Teologia pastoralna, R. Kamiński(red.), t. 1, Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000, s. 162.
2
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cje bezpośrednie, osobowe o dużym potencjale upodmiotowienia jednostki i dynamizacji jej życia, ponadto widoczny jest
wysoki stopień zaangażowania emocjonalnego członków grupy. Niewielka ich liczba umożliwia przełamanie bariery izolacji i anonimowości, a dialog umożliwia nawiązanie kontaktów
bezpośrednich i lepsze poznanie siebie, własnych charyzmatów i innych osób przybywających na spotkania6.
Małe grupy funkcjonują często w ramach ruchów, wspólnot
i stowarzyszeń, które Jan Paweł II wymienia w adhortacji Chistifideles laici i traktuje je jako formy zrzeszeń religijnych katolików świeckich (ChL 29). Wydaje się także, że małe grupy
można potraktować jako swego rodzaju metodę i formę działania rozmaitych zrzeszeń religijnych, których wkład w dzieło
ewangelizacji trudno przecenić7. Dotyczy to także Polski,
gdzie według Rocznika statystycznego Kościoła katolickiego
w Polsce w 2008 r. było ponadto 60 tysięcy kościelnych organizacji wspólnotowych, które powstają niemal całkowicie
w sposób oddolny i są zakorzenione w społeczności lokalnej
oraz zakotwiczone w strukturze parafialnej8.
A. Pietrzak, Grupy podstawowe, w: Leksykon teologii pastoralnej,
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski(red.), Lublin 2006, s. 273-275;
W. Piwowarski, Grupa religijna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin
1993, kol. 220-221; zob. S. L. Scandian, Kirchliche Basisgemeinde, eine
theologisch-pastorale Bewertung, „Zeitschrift für Missionswissenschaft
und Religionswissenschaft” 83(1999), s. 124-133; W. Szewczyk, Małe grupy w parafii – samokształcenie, formacja, działanie, „Ateneum Kapłańskie”
88(1996), nr 526, s. 403-405.
7
Zob. R. Jaworski, Mała grupa religijna, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 445-446.
8
W. Sadło, Kościelny trzeci sektor oraz działalność charytatywna,
w: Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego SAC, Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, Warszawa 2014, s. 208-210.
6
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Nauczanie Kościoła współczesnego wiąże z powstawaniem
i pracą małych grup religijną nadzieję na odnowę Kościoła
i pogłębienie wiary osób do nich przynależących (zob. EN 58).
Warto zatem zapytać w jaki sposób i przez jakie działania małe
grupy religijne mogą stawać się środowiskiem ewangelizacji
dla młodzieży, która tak chętnie angażuje się w ich pracę i od
której zależy przyszłość Kościoła. Poszukując odpowiedzi na
tak postawione pytanie wskażemy na trzy główne wymiary
działalności małych grup religijnych, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do ewangelizacji jej członków, a poprzez
nich oddziaływają na innych.
1. Szkoła wiary i chrześcijańskiego świadectwa
Małe grupy sprzyjają tworzeniu się środowiska ludzi, którzy
nie tylko podzielają tę samą wiarę w Boga, ale starają się wzajemnie nią dzielić, swobodnie o niej mówić, spotykając się ze
zrozumieniem ze strony innych członków grupy. Ma to szczególne znaczenie we współczesnym świecie, w którym nierzadko dominuje postawa ukrywania swoich przekonań religijnych, które
ewentualnie toleruje się jako prywatne, a ich publiczne wyrażanie jest w niektórych miejscach uważane za nietakt, a nawet za
przejaw obrażania wyznawców innych religii lub niewierzących.
Liczni chrześcijanie wychowują się i pracują w środowiskach,
które nie podzielają ich wiary w Boga, dlatego potrzebują wsparcia ze strony innych wierzących, doświadczenia entuzjazmu wiary, swobodnego mówienia i dzielenia się wiarą w Jezusa Chrystusa. Potrzebują po prostu regularnego spotykania się z ludźmi
wierzącymi tak samo jak oni, czyli potrzebują środowiska wiary,
które można budować w małej grupie9.
Zob. J. Ratzinger, Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce. „Communio” 19(1999), nr 6, s. 78; H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne,
s. 170-171.
9
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Mała grupa sprzyja wysiłkowi poznawania i pogłębiana
prawd wiary. Umożliwia to nie tylko zdobycie koniecznej wiedzy dotyczącej chrześcijańskiej doktryny, ale także pozwala
unikać niebezpieczeństwa błędów i wypaczeń treści wiary (CT
47). Potoczne obserwacje, a także rozmaite badania ukazują,
że stan wiedzy religijnej ludzi wierzących, w tym także młodzieży, nie jest w Polsce zadawalający10. Ponadto czasami
w rozmaitych grupach i wspólnotach można spotkać wątpliwe
pod względem doktrynalnym poglądy i postawy.
W czasach współczesnych konieczna jest wiara świadoma,
gruntownie uzasadniona, zdolna do obrony swoich racji. Wymaga to mobilizacji intelektualnej, która pozwoli nie tylko wniknąć
w tajemnice Boga i człowieka, ale również umożliwi przekazanie przyszłym pokoleniom prawdziwego obrazu chrześcijaństwa11. Środowisko małej grupy może skutecznie wprowadzić
młodego człowieka na drogę samowychowania i samokształcenia, czyli dojrzałego przejmowania odpowiedzialności za proces
własnego rozwoju chrześcijańskiego oraz nabywania umiejętności do jego realizacji. Posiadając odpowiedni zakres wiedzy
religijnej i ogólnej, młodzież może budować spójny światopogląd, oparty na wartościach chrześcijańskich12.
Rodzący się w małych grupach entuzjazm i identyfikacja
z wiarą rodzi zwykle zapał do dzielenia się nią z innymi ludźZob. S. H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), Warszawa 2003; J. Mariański, Wiedza i wierzenia religijne Polaków, w: Kościół
katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa
2003, s. 33-59.
11
Jan Paweł II, Poznawać i pogłębiać prawdę o człowieku i Bogu. Spotkanie z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, „L’Osservatore Romano”, 25(2004), nr 5, s. 38-39.
12
Zob. D. Lipiec, Podmiot i teren formacji katolików świeckich do
apostolstwa, „Studia Diecezji Radomskiej” 6(2004), s. 308-311.
10
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mi. Wiąże się to z pragnieniem przekładania wiary na codzienne życie. Młody człowiek odkrywa, że dzisiejszy świat potrzebuje świadectwa wiary dojrzałej, w której nie ma rozdźwięku
między wyznawanymi prawdami, a konkretnymi przejawami
codziennego życia. Stawia to przed nim zadanie ciągłej weryfikacji swojej wiary i otwartości na nawrócenie13.
Benedykt XVI nauczał, że „wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga,
człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej
na miłości Tego, który nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4, 11),
aż do całkowitej ofiary z siebie”14. Chrześcijanin bowiem wierzy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają
i których wiara pozwala nam „dotknąć” (KKK 170). Do tych
rzeczywistości możemy się zbliżyć właśnie za pomocą wspomnianych formuł, które pozwalają nam wyrażać wiarę i ją
przekazywać, a także przyswajać ją sobie, coraz bardziej nią
żyć i celebrować ją we wspólnocie (KKK 171).
Mała grupa są miejscem, w którym młody człowiek powinien zrozumieć, że ma być w środowisku swojego życia świadkiem wiary, także wobec tych, którzy są od niej daleko lub ją
kontestują. Wymaga to wiary, która jest przeżywana jako spotkanie z osobowym Bogiem, który zaprasza do współpracy ze
sobą i chce człowieka przyjąć do swojej wspólnoty. Konieczna
jest zatem osobista odpowiedź człowieka, który dobrowolnie
i całkowicie powierza się Bogu okazując pełną uległość rozu13

s. 69.

A. F. Dziuba, Dynamika życia wiarą, „Teologia i Człowiek” 3(2004),

Benedykt XVI, Kościół nie może dopuścić by zamilkł Duch Prawdy.
Homilia na Placu Piłsudzkiego w Warszawie. 26.05.2006 r., w: Benedykt
XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28.05.2006,
Warszawa 2006, s. 40.
14
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mu i woli wobec Boga, dobrowolnie przyjmując Jego Objawienie (KO 5). Wiara jest więc aktem całej osoby, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę objawiającego się Boga,
a każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu ludzi wierzących (KKK 166)15.
2. Szkoła apostolstwa
Kościół powstał do życia w tym celu, aby – szerząc Królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca – uczynić
wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by
przez nich skierować cały świat do Chrystusa (DA 2). Działalność Kościoła zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które sprawuje on przez wszystkich swoich członków,
bowiem powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury wezwaniem do tego zadania (DA 2)16. W Katechizmie Kościoła
katolickiego czytamy, że cały Kościół jest apostolski i wszyscy
jego członkowie, choć na różne sposoby, uczestniczą w jego
misji (KKK 863)17.
W małych grupach młodzież powinna nabrać przekonania,
że całe życie Kościoła, jak również egzystencja poszczególnych chrześcijan, nosi na sobie znamię apostolskości. Wszyscy są aktywnymi podmiotami apostolstwa na miarę swego
miejsca i spełnianej funkcji w organizmie Kościoła. Nie jest to

M. Fiałkowski, Świeccy a wiara Kościoła, „Communio” 31(2011),
nr 4, s. 138.
16
E. Weron, Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Poznań 1987, s. 168.
17
M. Fiałkowski, Formacja katolików, s. 307.
15
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wyłącznie przywilej pewnych osób czy grup ludzi18. Wiąże się
to z odkrywaniem apostolstwa właściwego dla katolików
świeckich, które jest uczestnictwem w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa i jego realizacją w Kościele i świecie.
Polega ono na przekazywaniu ludziom Ewangelii Jezusa i Jego
łaski oraz na przepajaniu tym duchem i doskonaleniu porządku spraw doczesnych (zob. DA 5)19.
Terenem działalności apostolskiej katolików świeckich jest
Kościół i świat, w którym żyją. Ich głębokie zakorzenienie
w obu tych rzeczywistościach decyduje o specyfice ich apostolstwa. Będąc członkami Kościoła, wierzący mają prawo
i obowiązek brać czynny udział w głoszeniu Ewangelii, w życiu liturgicznym i funkcji pasterskiej. Jako obywatele świata
winni z kolei podjąć zadania odnowy porządku doczesnego,
kierując się duchem Ewangelii. I właśnie ten odcinek egzystencji, który określa się mianem świat, stanowi prawie wyłącznie domenę ich apostolstwa20.
Małe grupy religijne mają szczególne predyspozycje do
formacji apostolskiej młodych katolików świeckich. Formacja
ta zmierza do kształtowania świadomości, przekonań i postaw
uzdalniających laików do pełnienia z zaangażowaniem zadań
apostolskich. Chodzi tu zwłaszcza o apostolstwo własne osób

P. A. Liégé, Uczestnictwo świeckich w apostolacie Kościoła,
w: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, red. B. Lambert,
Warszawa 1968, s. 308.
19
F. Klostermann, Das christliche Apostolat, Innsbruck 1959 s. 1133;
E. Weron, Apostolat świeckich, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin
1995, kol. 803; F. Macharski, Cele apostolskiej działalności katolików
świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), nr 358, s. 289.
20
B. Pylak, Powołanie człowieka do życia w świecie, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), nr 358, s. 286.
18
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świeckich w zakresie odnowy doczesności oraz pomocnicze,
w dziedzinie bezpośredniej współpracy z hierarchią21.
Celem tak rozumianej formacji apostolskiej laików jest pomoc w odkryciu ich powołania w Kościele i świecie oraz przygotowanie do realizacji tego posłannictwa. Działanie to prowadzi do ukształtowania, w harmonijnie rozwijanym
człowieczeństwie przepojonym osobową więzią z Chrystusem, poczucia odpowiedzialności za zbawienie wszystkich ludzi oraz postawy skłaniającej do dawania autentycznego świadectwa o Odkupicielu całym swoim życiem22.
Przynależność do małej grupy religijnej daje okazje, aby
młody człowiek odkrył swoją podmiotowość w Kościele, poczuł się jego aktywnym członkiem, od którego zależy skuteczność misji Kościoła w świecie. Prowadzi to także do odnalezienia swojego miejsca w parafii, będącej miejscem
urzeczywistniania się Kościoła. To właśnie spośród członków
omawianych grup powinni rekrutować się aktywni parafianie,
członkowie rad parafialnych i innych struktur Kościoła partykularnego. Z tej grupy ludzie świeccy mogą być także powoływani do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii (KK 33). Specyfiką tego apostolstwa jest bezpośrednia
współpraca laików z hierarchią wyrażająca się między innymi
w uczestnictwie laików w niektórych czynnościach właściwych hierarchii, np. głoszeniu nauki chrześcijańskiej, pełnieniu czynności liturgicznych i opiece duszpasterskiej (DA 24,
KK 33)23.
R. Kamiński, Pastoralna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej,
s. 596-598.
22
L. Małunowiczówna, Apostolat. Formacja apostolska, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1995, kol. 806.
23
W. Przygoda, Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Watykańskim II, „Teologia Praktyczna” 7(2006), s. 72-73.
21
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Wobec wciąż niedostatecznej obecności katolików świeckich w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki należy podkreślić znaczenie małych grup religijnych w formacji do podjęcia
przez młodzież apostolstwa własnego katolików świeckich,
które dotyczy odnowy szeroko pojętego świata. Istota tej aktywności sprowadza się przede wszystkim do świadectwa życia i wypełniania obowiązku swojego stanu i zawodu w oparciu o motywację chrześcijańską. Apostolstwo to dokonuje się
w świecie i przy pomocy środków właściwych powołaniu
człowieka świeckiego. Zadanie odnowy porządku doczesnego
laicy mają wykonywać z kompetencją i na własną odpowiedzialność (DA 7), z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii rzeczy doczesnych (KDK 36). Małe grupy mogą zatem
przyczynić się do odkrycia przez młodych katolików świeckich ich powołania w życiu publicznym24.
3. Szkoła liturgii i modlitwy
Współcześnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie
duchowością, technikami medytacyjnymi i poszukiwaniem
mistrzów i przewodników życia duchowego. Pragnienia te
mogą zostać wykorzystane w działalności małych grup religijnych, które mają wiele możliwości, aby ukazać, że Kościół
w swoim skarbcu posiada bogactwo duchowości i tradycji liZob. M. Fiałkowski, Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania
nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na
wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011,
s. 2007-226; W. Śmigiel, Zrzeszenia religijne laikatu podmiotem ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania
współczesności, s. 235-243.
24
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turgicznych zdolne zaspokoić potrzeby ludzkiej duszy25. Mogą
one zatem stać się miejscami formacji liturgicznej swoich
członków.
Według Jana Pawła II, formacja liturgiczna katolików
świeckich należy do najpilniejszych zadań Kościoła współczesnego26. Stanowi ona proces wtajemniczenia w życie liturgiczne poprzez ustawiczne kształcenie i wychowywanie wszystkich członków Ludu Bożego do świadomego, pogłębionego,
czynnego i owocnego udziału w liturgii. Obejmuje ona dwa
działania: formację do udziału w liturgii oraz formowanie poprzez nią, czyli przez celebrację, która obejmuje bezpośrednie
doświadczenie rytów i symboli27. Formacja liturgiczna ma doprowadzić do zrozumienia poszczególnych elementów obrzędów, sposobów uczestnictwa w akcji liturgicznej oraz kształtować umiejętność włączenia się chrześcijanina w świętowanie
wiary Ludu Bożego w poszczególnych okresach roku liturgicznego oraz tradycji tych okresów28.
M. Fiałkowski, Stosunek Kościoła do świata, w: Teologia pastoralna,
t. 1, s. 269.
26
Jan Paweł II, List apostolski „Vicesimus quintus annus” w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej o świętej liturgii. 4 XII
1988, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. P. Słabek,
J. Jękot, Kraków 1997, nr 15; S. Czerwik, Kapłańska formacja liturgiczna
stałym zadaniem wychowawczym Kościoła, w: Formacja formatorów. 40.
Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych. Zakopane, 2-6 IX 2004, red. A. A. Napiórkowski, Kraków 2005, s. 20.
27
S. Szczepaniec, Liturgiczna formacja, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 10, Lublin 2004, kol. 1219; J. J. Janicki, Liturgiczna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 429; J. Charytański, Wychowanie liturgiczne,
„Katecheta” 6:1962, nr 2, s. 71.
28
S. Dziekoński, Wychowanie do świętości w kontekście zadań współczesnej katechezy, „Communio” 23:2003, nr 3, s. 63-66.
25
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Ważnym elementem formacji liturgicznej, który może być
z powodzeniem wykorzystany w działalności małej grupy jest
katecheza liturgiczna, mająca na celu wprowadzenie wierzących w misterium Chrystusa (PDK 25). Według Katechizmu
Kościoła katolickiego, przechodzi ona „od tego, co widzialne,
do tego, co niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od
«sakramentów» do «misteriów»” (KKK 1075). Jest to zatem
wtajemniczenie w sprawowane misterium liturgiczne celem
pełniejszego i owocnego w nim udziału. Chodzi także o doprowadzenie człowieka do osobowego spotkania z Bogiem,
obecnym i działającym w szczególny sposób w liturgii.
Właściwie przeżywana liturgia, a zwłaszcza starannie przygotowana niedzielna Eucharystia, w którą trzeba zaangażować
jak największą liczbę osób, przyczynia się do przełamania
bierności i rutyny oraz unikania rozziewu między wiarą a codziennym życiem katolików świeckich. Ważną rolę odgrywają
w tym względnie właśnie małe grupy złożone z dorosłych,
dzieci i młodzieży, które pełnią rozmaite posługi w liturgii. Ich
zaangażowanie stwarza szansę nie tylko na dobrą organizację
nabożeństw w parafii oraz unikanie nie licującej z powagą tajemnic improwizacji, ale także na liturgiczne wychowanie ich
członków oraz pomoc innym w przygotowaniu i przeżyciu sakramentów. Nie można także zapominać o potrzebie wyjaśniania symboliki liturgicznej, aby wierni mogli świadomie
i w pełni uczestniczyć w Eucharystii29.
Sobór Watykański II przypomina, że „życie duchowe nie
ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii. Choć bowiem
chrześcijanin powołany jest do wspólnej modlitwy, powinien
Zob. S. Czerwik, Formacja liturgiczna zadaniem całego Kościoła,
w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wojtowicz, Kraków 2000,
s. 184-185.
29
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także wejść do swego mieszkania i w ukryciu modlić się do
Ojca (por. Mt 6, 6), a nawet – jak uczy Apostoł – winien modlić się nieustannie” (por. 1 Tes 5, 17; KL 12). Przypomina to
o potrzebie formacji do modlitwy, jako niezbędnym elemencie
rozwoju duchowego człowieka wierzącego. W tej dziedzinie
małe grupy religijne mogą odegrać bardzo ważną rolę, ucząc
swoich członków autentycznej modlitwy30.
W procesie formacji życia modlitewnego należy korzystać
z bogatego w tej dziedzinie doświadczenia Kościoła. Odwołuje się on do słowa Bożego, a zwłaszcza nauki i przykładu Jezusa Chrystusa. W duchowym skarbcu Kościoła znajdują się
także różne szkoły i nurty modlitewne, które przez wieki
kształtowały duchowość chrześcijan. Nie bez znaczenia jest
także wzór ludzi modlących się i nauczających innych, jak to
robić. Znaczącą rolę w tym działaniu odgrywają omawiane
przez nas grupy, które nie tylko wprowadzają w problematykę
modlitwy, ale także jej uczą, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym31.
Małe grupy są także miejscem, w których mogą być realizowane oddolne inicjatywy osób pragnących pogłębiać życie
modlitewne i liturgiczne, np. dni skupienia, rekolekcje zamknięte, czuwania i pielgrzymki. Wspomniane grupy mogą
także zapraszać kompetentne osoby, które w atrakcyjny sposób przybliżą młodemu człowiekowi bogactwo chrześcijańskiej duchowości, metody medytacji, a nawet poprowadzą
Zob. J. Janicki, Liturgiczna formacja, s. 433; W. Danielski, J. J. Kopeć, Liturgia szkołą duchowej formacji chrześcijańskiej, „Liturgia Sacra”
1(1995), nr 1-2, s. 25.
31
M. Krzywicki, Kościelny wymiar modlitwy, „Ateneum Kapłańskie”
88(1966), nr 521, s. 67-68; A. Derdziuk, Formacja do modlitwy, „Homo
Dei” 63(1993), nr 4, s. 32-34; zob. J. Przybyłowski, E. Robek, Modlitwa
w doświadczeniu Kościoła, Ząbki 2004, s. 65-66.
30
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kursy duchowości czy szkoły modlitwy. Walorem małych grup
jest także roztropne dowartościowanie w liturgii i modlitwie
strony emocjonalnej oraz chrześcijańskiego doświadczenia32.
Młodzież ma okazję spotkać w małej grupie ludzi, którzy gorliwie przygotowują się i korzystają z sakramentów, zwłaszcza
z sakramentu pokuty i pojednania oraz z Eucharystii. Może także
praktykować modlitwę, która jest znaczącym elementem wielu
małych grup i wspólnot. Świadectwo osób, które z wiarą i zaufaniem powierzają Bogu swoje życie, prowadząc z Nim codzienny
dialog, korzystając z łaski sakramentów stanowi istotne wsparcie
na drodze wiary młodego człowieka. Uczy go także gorliwości
i głębszego udziału w praktykach religijnych, które są wyrazem
przyjętej wiary i odpowiedzią człowieka na miłość Boga.
Podsumowanie
Ewangelizacja będąca głoszeniem ludziom Jezusa Chrystusa i Jego nauki jako Dobrej Nowiny (Dz 5, 42; 11, 20), znajduje swoją szczególną skuteczność w małej grupie religijnej.
Stwarza ona bowiem sprzyjające warunki do zwiastowania
orędzia chrześcijańskiego wszystkim ludziom, a zwłaszcza
współczesnej młodzieży. Chrystus przepowiadał Dobrą Nowinę o zbawieniu gromadzącym się tłumom, ale także osobno
objaśniał swoim uczniom tajemnice swojego orędzia i właśnie
w małej grupie formował ich do przyszłej misji głoszenia
Ewangelii po całej ziemi. Jest to ważna wskazówka dla podejmowanej dziś ewangelizacji.
Mała grupa religijna stanowi odpowiednie środowisko do
kształtowania dojrzałej wiary młodego człowieka, opartej na
32

M. Fiałkowski, Stosunek Kościoła do świata, s. 269-270.
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osobistym wyborze Chrystusa, z wszystkimi konsekwencjami
jakie niesie takie spotkanie i wybór. Bliskość osób, które podchodzą do wiary w sposób odpowiedzialny i autentyczny
sprzyja i mobilizuje do wierności Chrystusowi. Takie środowisko jest również oparciem w sytuacjach wątpliwości czy kryzysu wiary, ponadto umożliwia także pogłębianie prawd wiary, którymi każdy chrześcijanin winien żyć na co dzień
i dostarcza argumentów do jej obrony.
Działalność małych grup religijnych prowadzi także do odkrycia przez młodzież ich powołania w Kościele i świecie.
Mogą one stawać się szkołami apostolstwa dla katolików
świeckich, wskazując właściwe im pola świadectwa i działalności. Ma to szczególne znaczenie wobec obserwowanej
w Polsce bierności katolików świeckich nie tylko w życiu Kościoła, zwłaszcza na poziomie parafii, ale także w życiu publicznym, które stanowi dla nich właściwe pole apostolstwa.
Duże znaczenie odgrywa także mała grupa religijna w przygotowaniu i przeżywaniu przez młodzież sakramentów oraz
w formacji do modlitwy. Świadectwa osób, które modlą się
i konsekwentnie przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii, połączone z katechezą liturgiczną trudno przecenić. Młody człowiek może doświadczyć wspólnoty osób, która troszczy się o swój rozwój duchowy, korzysta ze środków, które
Chrystus zostawił Kościołowi oraz prowadzi intensywny dialog z Bogiem, oddając Mu należną chwałę i cześć.
Duży potencjał drzemiący w małych grupach religijnych,
także w wymiarze ich działań ewangelizacyjnych, trzeba dobrze wykorzystać. Są one szczególnie sprzyjającym środowiskiem ewangelizacji młodzieży. Ważne jest, aby wypełniały
swoją funkcję w łączności z Kościołem, uczestnicząc w pełni
w jego życiu, karmiąc się jego nauką i trwając przy swoich pasterzach (EN 58). Tylko wtedy młodzi członkowie małych
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grup będą mogli w swoich środowiskach ewangelizować innych. Benedykt XVI przestrzegał młodzież zgromadzoną na
Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, że pójście za
Chrystusem samemu, „na własną rękę” lub życie wiarą według dominującej w społeczeństwie mentalności indywidualistycznej, grozi tym, że nigdy nie spotka się Jezusa Chrystusa,
lub że będzie się podążać za fałszywym Jego obrazem33.
Słowa kluczowe: małe grupy religijne, duszpasterstwo młodzieżowe, wspólnota, ewangelizacja
Small group of religious environmental youth evangelization
The article is an attempt to show small religious groups as
an environment particularly favorable to the evangelization of
youth. The structure of a small group, and the relationships
that exist with it, makes it possible for it to become a school of
faith and Christian witness. Additionally, a small group can be
used as an introduction to the liturgy as well as a school of genuine prayer. Another dimension of the activities of small religious groups, which makes it an environment of evangelizing
youth, is its focus on the apostolate. It is, therefore, in a small
group that a young person can discover his or her calling in the
Church and the world.
Keywords: small religious
fellowship, evangelisation
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Benedykt XVI, Nie zatrzymujcie Chrystusa dla siebie! Przekazujcie innym radość waszej wiary! Homilia podczas Mszy św. na lotnisku Cuatro Vientos w Madrycie. 21.08.2011 r., „Wiadomości KAI” 28.08.2011, nr 34, s. 18-19.
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Apostolski wymiar wolontariatu
młodzieży na przykładzie szkolnych
kół Caritas
Wolontariat opiera się na powszechnie akceptowanych wartościach humanistycznych, dlatego ma charakter ekumeniczny
1 Ks. Przygoda Wiesław, prof. dr hab. teologii pastoralnej, prezbiter
diecezji radomskiej; kierownik Katedry Teologii Charytatywnej KUL; redaktor naczelny „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”; konsultor Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; członek: Stowarzyszenia Teologów Pastoralnych
Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Wiedniu (PosT-Netzwerks der
mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen)
oraz European Society for Catholic Theology z siedzibą Tübingen, a także
Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Teologicznego – Oddział w Radomiu. Autor książek: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin
1998; Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004; Apostolski
wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012 oraz ponad
200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współredaktor Leksykonu teologii pastoralnej, Lublin 2006 oraz 8 innych wydawnictw zbiorowych. Promotor 11 doktoratów, 54 prac magisterskich i 25 licencjackich.
W badaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień: działalność
charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich.
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i uniwersalny w sensie religijnym. Kościół nie przywłaszczając sobie prawa do wyłączności do wolontariatu, organizuje
i sprawuje patronat nad grupami wolontariuszy, gdyż idea wolontariatu bardzo koresponduje ze wspólnotową i misyjną jego
naturą. Kościół od początku swego istnienia nie tylko podejmował różnorodną działalność dobroczynną, lecz także organizował własne grupy wolontariuszy. Współcześnie działalność wolontariuszy chrześcijańskich, połączona z aprobatą
Kościoła, nabiera charakteru apostolskiego2. Przykładem
struktury organizacyjnej młodych wolontariuszy chrześcijańskich są szkolne koła Caritas (SKC), które korzystając z inspiracji i pomocy organizacji Caritas, stawiają sobie za cel rozwijanie praktycznych form miłości bliźniego przede wszystkim
w środowisku szkolnym3. Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jakie są teologiczne podstawy apostolatu
świeckich i w jakim zakresie młodzi wolontariusze ze SKC
mogą realizować cele apostolatu charytatywnego Kościoła?
1. Pojęcie i podstawy teologiczne apostolstwa świeckich
Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini podkreślił, że dla Kościoła „nie ma rzeczy ważniejszej od tego, by umożliwić na nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga – do Boga, który przemawia i przekazuje
Zob. W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, Lublin: Wydawnictwo TNKUL 2012.
3
W 2011 roku było w Polsce 2661 SKC, a liczba zaangażowanych
w nich wolontariuszy wynosiła 54396. Zob. Z. Sobolewski, Caritas: Chcemy być „solą ziemi”, w: Komisja Duszpasterstwa KEP. Program duszpasterski na rok 2012/2013 „Być solą ziemi”, Poznań 2012, s. 334-339.
2

230

Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży...

nam swoją miłość, abyśmy mieli życie w obfitości” (VD 2).
Misji Kościoła nie można traktować jako nadobowiązkowej
części życia kościelnego. Współcześnie, gdy u wielu chrześcijan słabnie wiara i poczucie odpowiedzialności za realizację
zleconej przez Chrystusa misji, należy przypominać starą
prawdę, że cały Lud Boży jest ludem posłanym i dlatego misja
głoszenia Ewangelii jest zadaniem wszystkich uczniów Jezusa
Chrystusa wynikającym z przyjętego chrztu. „Świadomość ta
powinna być rozbudzana w każdej rodzinie, parafii, wspólnocie, stowarzyszeniu i ruchu kościelnym. Cały Kościół jako tajemnica komunii jest zatem misyjny i każdy, zgodnie ze swoim stanem życia, jest powołany do tego, by wnieść znaczący
wkład w głoszenie chrześcijańskiego orędzia” (VD 94).
Podstawę teologiczną zobowiązania katolików świeckich
do uczestnictwa w misji Kościoła stanowi przyjęcie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które profilują sposób ich życia
i realizacji chrześcijańskiego powołania. Chrzest odradza do
życia dziecka Bożego i jest źródłem jedności z Chrystusem
i Kościołem. Sakrament bierzmowania uwypukla pozytywną
stronę uświęcenia oraz zapewnia moc Ducha Świętego
w świadczeniu o Chrystusie (KK 33). Eucharystia daje wewnętrzną moc do doskonalenia miłości i świętości. Dla wielu
katolików świeckich także sakrament małżeństwa staje się
podstawą konkretyzacji powołania chrześcijańskiego i pełnionej działalności apostolskiej. Człowiek świecki staje się
uczestnikiem posłannictwa Kościoła także na mocy charyzmatów, jakie otrzymał od Ducha Świętego (KK 33). Z ich przyjęcia przez katolika wynika prawo i obowiązek używania ich
w Kościele i świecie (DA 3). Charyzmaty przyczyniają się do
budowania wspólnoty Kościoła, powiększania dobra wspólnego i zaspokajania potrzeb ludzi. Żaden charyzmat nie zwalnia
z obowiązku posłuszeństwa wobec hierarchii Kościoła.
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Apostolstwo świeckich wynika z natury Kościoła, którego
katolicy świeccy stanowią integralną część4. Kościół ma charakter wspólnotowy i misyjny. Pod zwierzchnictwem biskupów Kościół realizuje odwieczny plan Ojca, w zjednoczeniu
z Chrystusem i w mocy Ducha Świętego (zob. KK 4). Kościół
wypełnia zbawczą wolę Boga, któremu spodobało się „uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz we wspólnocie”
(KK 9). Jako wybrany Lud Boży, wszyscy wierni stanowią
jedno ciało w Chrystusie. Kościelna wspólnota odznacza się
współistnieniem wielorakich powołań, charyzmatów i zadań,
które, choć różne, są względem siebie komplementarne5. Jeden Duch Święty stanowi bowiem dynamiczną zasadę jedności i różnorodności Kościoła (KK 7).
We wspólnocie Kościoła nie ma zróżnicowania w godności
ludzi świeckich i hierarchii. Kościół posiada wprawdzie strukturę hierarchiczną, ale jest ona całkowicie podporządkowana
świętości członków Chrystusowego Ciała. Kongregacja Nauki
Wiary zwróciła na to uwagę, że „w Królestwie niebieskim najważniejsze miejsce zajmują nie szafarze, lecz święci”6. W Kościele różne stany życia są ściśle ze sobą związane i uzupełniają się w działalności apostolskiej. Wszyscy pracują w jednej
winnicy Pańskiej, realizując różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi. Poprzez różnorodność powołań Kościół objawia i przeżywa nieskończone bogactwo tajemnicy
Jezusa Chrystusa (por. KK 4; 7).
W. Przygoda, Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Watykańskim II, „Teologia Praktyczna” 2006, s. 44-45.
5
Zob. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu
Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania
Kościoła (1962-2009), Lublin 2010, s. 90-135.
6
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie dopuszczania kobiet do kapłaństwa urzędowego „Inter insigniores”, 15 X 1977, AAS
69(1977), s. 115.
4
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Kościół ze swej natury jest misyjny, ponieważ został powołany po to, aby szerząc królestwo Boże na ziemi, uczynić
wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i skierować świat do Chrystusa. Wszelka działalność Kościoła zmierzająca do tego celu jest apostolstwem7. Toteż każdy człowiek
należący do Kościoła powinien angażować się w działalność
apostolską, bo w żywym organizmie żaden członek nie zachowuje się biernie, lecz spełnia konieczną dla życia organizmu
funkcję. Dlatego obok duchowieństwa i zakonników również
katolicy świeccy są przez Boga powołani do tego, aby przyczyniali się do wzrastania i uświęcania Kościoła (zob. KK 33).
W przekonaniu Benedykta XVI, „by owocnie głosić słowo
Ewangelii, trzeba mieć przede wszystkim głębokie doświadczenie Boga”8. Ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i wciąż poddaje się ewangelizacji, kto jest gotów dać
się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie
z Jezusem Chrystusem, zgodnie ze świadectwem św. Pawła:
„Uwierzyłem, dlatego przemówiłem” (2 Kor 4, 13). Dlatego
dzieło ewangelizacji jest przede wszystkim duchowym zadaniem chrześcijan, którzy dążą do świętości. Ostatecznie to miłość Chrystusa wypełnia serca wiernych i przynagla ich do zaangażowania apostolskiego9. Wolontariat jest natomiast bardzo
Zob. E. Weron, Apostolstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej,
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Lublin Wydawnictwo
TNKUL 2006, s. 61-64.
8
Benedykt XVI, List apostolski Ubicumque et semper, 21 IX 2010,
OsRomPol 32(2011) nr 1, s. 13.
9
„Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego
pokolenia, w każdym czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie
Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś
potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej
ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do
przekazywania wiary. Zaangażowanie misyjne wierzących, którego nigdy
7
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skutecznym sposobem „wzrastania w ofiarnej miłości, która
nadaje życiu najgłębsze znaczenie”10.
2. Wolontariusze podmiotem apostolatu świeckich
Wolontariusze jako katolicy świeccy są powołani do wszelkich form apostolstwa katolickiego, ale oczekuje się od nich
przede wszystkim zaangażowania w apostolat miłosierdzia
chrześcijańskiego11. Apostolat miłosierdzia polega na naśladowaniu Chrystusa w dziele pojednania ludzi skłóconych z samym sobą, z bliźnimi i z Bogiem oraz na naśladowaniu Go
w uczynkach miłosierdzia. Jak przed 2 tys. lat, tak również
współcześnie Chrystus pragnie jednać ludzi z Bogiem i ze
sobą nawzajem, uzdrawiać chorych, stawiać na nogi tych, którzy się źle mają, dzielić chleb wśród głodnych, wskazywać
drogę zagubionej młodzieży, błogosławić dzieci, ale dzisiaj
potrzebuje do tego umysłów i serc, rąk i nóg, a nade wszystko
zapału i miłości swoich uczniów12.
nie może zabraknąć, czerpie żywotną siłę w codziennym odkrywaniu Jego
miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Powoduje, że życie wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce
rośnie, oraz umożliwia składanie skutecznego świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego
słowa, by stali się Jego uczniami”. Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, 11 X 2011, nr 7, OsRomPol 32(2011) nr 12, s. 6.
10
Benedykt XVI, Bądźcie świadkami miłości. Przemówienie do wolontariuszy, 11 XI 2011, „Caritas” 2011 nr 4, s. 33.
11
Zob. Z. Zimowski bp, Miłosierdzie źródłem nadziei dla człowieka
współczesnego, List pasterski z okazji 1 niedzieli Adwentu, 30 XI 2002,
„Kronika Diecezji Radomskiej” 11(2002) nr 4, s. 430-433.
12
W. Przygoda, Apostolat miłosierdzia w świetle nauczania Jana Pawła II, RT 53(2006) z. 6, s. 55.
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Apostolat miłosierdzia stanowi szerokie pole do działania
m.in. dla młodych wolontariuszy chrześcijańskich. Według orędzia św. Faustyny Kowalskiej miłosierdzie można pełnić zarówno słowem, modlitwą, jak i czynem miłości bliźniego. Podczas podróży apostolskiej do Polski w 2002 roku św. Jan Paweł
II przypomniał, że współczesny człowiek, tak bardzo dotknięty
tajemnicą nieprawości, potrzebuje usłyszeć orędzie o Bogu,
który jest miłosierny i kocha człowieka nawet wtedy, gdy ten
zgrzeszy. Podczas Eucharystii na Krakowskich Błoniach papież Polak apelował, aby Polacy stali się świadkami miłosierdzia. „Nadszedł czas – podkreślał – aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem
nowej cywilizacji – cywilizacji miłości. To orędzie Kościół
pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwym słowem, ale
także gorliwą praktyką miłosierdzia”13. Wydaje się, że ten apel
w pierwszej kolejności powinni odnieść do siebie wolontariusze chrześcijańscy, gdyż nie da się żyć miłosierdziem Bożym
i głosić je – bez potwierdzenia go czynami miłości.
Według bł. Jana Pawła II rozpoczynający się XXI wiek
i nowe tysiąclecie wymagają od ludzi Kościoła świadectwa
wielkiego poświęcenia i miłosierdzia wobec najuboższych
(NMI 49). Współczesny niedostatek wielu ludzi w Polsce
i w wielu innych krajach świata, brak podstawowych środków
do życia godnego człowieka, nieznośna nędza materialna, moralna, psychiczna, społeczna lub duchowa są wyzwaniem,
a zarazem ewangelicznym wezwaniem chrześcijan do dzielenia się dobrem i miłością z bliźnimi. Z tej potrzeby oraz z troski samego Boga o ubogich wypływa powołanie chrześcijańskie do apostolatu miłosierdzia.
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków
18 VIII 2002, OsRomPol 23(2002) nr 9, s. 20.
13
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Według adhortacji apostolskiej Christifideles laici „wolontariat przeżywany w jego prawdzie, jako bezinteresowne służenie ludziom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym i zapomnianym przez struktury opieki społecznej, należy określić
jako ważny wyraz apostolstwa, w którym świeccy mężczyźni
i kobiety pełnią rolę pierwszoplanową” (ChL 41). Dlatego
również w łonie Kościoła „powstają i są coraz liczniejsze grupy wolontariuszy, które starają się otoczyć opieką osoby pozbawione rodziny, ludzi zmagających się ze szczególnymi problemami oraz tych, którzy muszą się znaleźć w odpowiednim
środowisku wychowawczym, aby przezwyciężyć zgubne nałogi i odzyskać wiarę w sens życia” (EV 26).
3. Wolontariusze świadkami miłości Boga w świecie
Posługa charytatywna wolontariuszy jest dużą szansą dla
Kościoła, który dzięki nim może zyskać nową dynamikę misyjną. Jak nauczał św. Jan Paweł II, „miłość jest najwspanialszą formą ewangelizacji, ponieważ, odpowiadając na potrzeby
ciała, objawia ludziom miłość Boga, Opiekuna i Ojca, nieustannie troszczącego się o wszystkich. […] Działając w wolontariacie, chrześcijanin staje się świadkiem tej Boskiej miłości, głosi ją i poprzez gesty odważnie i profetycznie ją
uwidacznia”14. Działalność wolontariuszy jest uwolniona od
balastu instytucjonalnych obciążeń, które towarzyszą niekiedy
osobom duchownym. Wolontariusze wnoszą ponadto w posługę miłosierdzia swoje doświadczenie życia, pracy, kompetenJan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie
na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, 5 XII 2001, „Caritas” 2011 nr 3, s. 9.
14
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cji, inwencji twórczej, osobistych zainteresowań itp. To
wszystko może wzbudzić nowy ferment w sposobie myślenia
sceptyków, agnostyków, ludzi zarażonych mentalnością ponowoczesną oraz dystansujących się od wspólnoty chrześcijańskiej. Nadzieją dla Kościoła jest świadectwo życia inspirowanego Ewangelią oraz dynamizm i pomysłowość przeniesione
przez wolontariuszy z rzeczywistości życia codziennego
w płaszczyznę życia eklezjalnego.
Świadectwo o Bogu, Jego woli zbawienia wszystkich ludzi
oraz podjętym przez Niego dziele zbawienia człowieka jest
jedną z funkcji Kościoła, dokonującą się w rzeczywistości historyczno-społecznej oraz w świadomości i przeżyciach ludzi
należących do Kościoła. Stanowi zatem ważny element ewangelizacji (por. EN 21) i w swojej istocie przyczynia się do
kształtowania wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół Chrystusowy. Świadectwo jest także środkiem zbawienia i to zarówno
dla samych świadczących, jak i dla tych, którym świadectwo
jest dawane15.
Ks. J. Majka zwrócił uwagę na istotną różnicę między świadectwem w sensie pozareligijnym a świadectwem w sensie religijnym. W świecie przyrodzonym (naturalnym) człowiek
może stać się świadkiem prawdy, którą sam odkrył dzięki badaniom naukowym. Może też świadczyć o wydarzeniu, którego stał się uczestnikiem i jest w stanie odtworzyć z pamięci
jego przebieg (taka jest rola świadków w sądzie). Ponadto
człowiek może być świadkiem prawdy społecznej, nazywanej
w socjologii ideologią społeczną, która składa się z zespołu
tez, wiedzy i mądrości ukształtowanych przez wiele pokoleń
i przyjmowanych przez ogół członków danej społeczności
W. Przygoda, Świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego,
w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, tenże (red.), Lublin 2012, s. 266.
15
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jako prawdy oczywiste i potwierdzone wielowiekową praktyką. Tak ukształtowana prawda staje się z czasem wartością
społeczną, a jej świadkowie poczytują sobie to za obowiązek,
by przekazywać ją w następne pokolenia16.
Inny charakter ma świadectwo religijne, które polega na
przekazywaniu innym prawd i wartości religijnych. Prawdy te
pochodzą przede wszystkim z innego źródła niż prawdy naturalne. Prawd tych nie można dociec ani wysiłkiem umysłu, ani
na drodze eksperymentu naukowego, gdyż pochodzą one
z Objawienia Bożego. Druga ważna różnica w odniesieniu do
prawd naturalnych polega na tym, że prawdy wiary nigdy nie
pozostają tylko na poziomie teoretycznym, lecz zawsze domagają się praktycznego potwierdzenia własnym życiem. W tym
sensie prawda, że Bóg jest miłością, stanowi apel skierowany
do człowieka, aby ten odnosił się z miłością do Boga, a także
do człowieka, ponieważ ten jest stworzony na obraz Boży.
Prawda Boża nigdy nie pozostaje wyłącznie na poziomie informacji, a człowiek ją przyjmujący staje się jej świadkiem nie
tylko przez jej akceptację, lecz przez zaangażowanie i jej realizację w swoim życiu. Dlatego świadectwo o Bożej miłości polega w istocie na wejściu w Boży plan zbawienia i zaangażowaniu się całym sobą w dzieło miłości Bożej w stosunku do
człowieka. Świadectwo religijne wyróżnia ponadto udział
w nim Bożej łaski. Czerpiąc ze źródeł nadprzyrodzonych,
człowiek wiary nigdy nie jest świadkiem Bożej prawdy w samotności, lecz towarzyszy mu stale łaska Boża we wspólnocie
Kościoła. Można zatem skonstatować, że w chrześcijańskim
świadku działa Bóg albo że jest on narzędziem w ręku Boga.
Ostatecznie to Bóg dokonuje dzieła zbawienia ludzi we wspólJ. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji,
w: Ewangelizacja, J. Krucina (red.), Wrocław 1980, s. 78-79.
16
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nocie Kościoła, przede wszystkim dzięki realizowanej w niej
funkcji świadectwa17.
Każdy wolontariusz jako członek Kościoła Chrystusowego
jest powołany do składania prawdziwego świadectwa o Bogu,
który jest miłością (1 J 4, 8. 16). Bóg stworzył bowiem Kościół nie dla niego samego, ale po to, by był on głosicielem
prawdy i krzewicielem miłości Bożej w świecie. Kościół jest
posłany do świata, w którym w każdej epoce i w każdym miejscu ma szukać człowieka, by głosić mu prawdę, że Bóg pierwszy go umiłował (zob. 1 J 4, 19). Świadectwo miłości chrześcijańskiej wymaga czegoś więcej niż słownej deklaracji, ono
wymaga czynów, co św. Jan wyraził słowami: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18),
a św. Paweł słowami: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak
wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2). Caritas chrześcijańska jest ważną formą świadectwa chrześcijańskiego, wielce
wzmacniającą wiarygodność głoszonego przez Kościół słowa
Bożego i sprawowanej liturgii18.
Zobowiązanie chrześcijanina do składania świadectwa
o miłości opiera się zatem na świadectwie samego Boga
w osobach Syna Bożego i Ducha Świętego, a wynika z wyraźnego zlecenia Zbawiciela. W testamencie wygłoszonym w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus zlecił bowiem swoim
uczniom miłość wzajemną i to na miarę Jego miłości. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Zdaniem Benedykta XVI
nowość chrześcijańskiej miłości bliźniego polega na tym, że
Tamże, s. 79-80.
Zob. W. Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Refleksja pastoralna na podstawie encyklik Benedykta XVI, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3(2011), s. 335-339.
17
18
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Jezus wskazał siebie jako motyw i normę miłowania. Prawdziwie chrześcijańska miłość „musi obejmować wszystkich bez
różnicy” oraz „musi być miłością posuniętą do ostatecznych
konsekwencji, nie mając innej miary, jak być bez miary”19.
Spektakularnym potwierdzeniem Chrystusowego zlecenia
stał się gest umycia nóg Apostołom. Jezus wybrał czynność
zastrzeżoną wówczas dla niewolników, aby pokazać uczniom,
na czym polega prawdziwa miłość bliźniego, jak ona jest prosta a zarazem, jak wiele wymaga od człowieka pokory i odwagi w czynieniu dobra. Benedykt XVI we wspomnianej czynności Zbawiciela dopatruje się jeszcze głębszego sensu.
W jego przekonaniu Chrystus „obmywa nas z naszych brudów
oczyszczającą mocą swojej dobroci. Umywać sobie nawzajem
nogi znaczy przede wszystkim przebaczać sobie niestrudzenie,
wciąż na nowo razem rozpoczynać, choćby się wydawało, że
nie warto. Oznacza to oczyszczać się nawzajem, wspierając
się i przyjmując pomoc od innych; oczyszczać się nawzajem,
przekazując sobie uświęcającą moc słowa Bożego i prowadząc
jedni drugich do sakramentu Bożej miłości20”.
Gest Jezusa umywającego nogi ma charakter wzorczy i zobowiązujący dla Jego uczniów wszystkich czasów. Udział
w misji Jezusa Chrystusa oznacza m.in. udział w Jego świadectwie miłości. Potwierdził to Zbawiciel w dialogu z Piotrem
podczas umycia nóg, mówiąc: „tego, co Ja czynię, ty teraz nie
rozumiesz, ale później będziesz to wiedział, (…) jeśli cię nie
umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną” (J 13, 7-8). Mieć
udział w misji Chrystusa oznacza zatem uczestnictwo w Jego
Benedykt XVI, Przemówienie na audiencji generalnej, 9 VIII 2006,
OsRomPol 27(2006) nr 12, s. 26.
20
Benedykt XVI, Miłość Chrystusa jest miłością aż do końca. Homilia
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 13 IV 2006, OsRomPol 27(2006) nr 5, s. 14.
19
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czynach miłości i służby wzajemnej. Przed swoim odejściem
do Ojca Jezus jeszcze raz wyraźnie zlecił uczniom czyny miłości, które ustanowił znakiem przynależności do Niego: „Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (J 13, 35).
Papież Franciszek stale podkreśla, że Kościół jest powołany
nie do rządzenia ludźmi, lecz do służby ludziom. Jak przez wieki wizerunek Jezusa był natchnieniem dla tylu świętych, tak
również dzisiaj Jego wzorcza proegzystencja powinna znajdować odbicie w świadectwie życia chrześcijańskiego. Jeżeli jakaś wspólnota chce być dla świata znakiem żywego Chrystusa,
to niewątpliwie osiągnie to, kontynuując Jezusowe bycie dla
innych, a zwłaszcza dla słabych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie. Jak wskazuje papież Franciszek, człowiek dzięki łasce wiary przemieniony jest
przez Miłość, a jego egzystencja wykracza poza własne ramy.
Chrześcijanin może mieć wówczas „oczy Jezusa, Jego uczucia,
Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego
Miłości, którą jest Duch. I w tej Miłości zyskuje się w pewien
sposób spojrzenie właściwe Jezusowi” (LF 21).
W Kościele każdy człowiek jest przez Boga dostrzeżony
i wezwany po imieniu, aby „szedł i przynosił owoc” (J 15, 16).
W Winnicy Pańskiej jest wiele szczegółowych powołań, mniej
lub bardziej wzniosłych, ale fundamentem wszystkich jest powszechne powołanie do świętości. Świętość jest naturalnym
sposobem egzystencji Boga, a człowiek znajduje w niej uczestnictwo dzięki łasce Boga, ponieważ „Bóg jest miłością” (1 J 4,
8). Dlatego nie można chlubić się zaszczytnymi tytułami:
dziecka Bożego, brata lub siostry Jezusa Chrystusa czy świątyni Ducha Świętego i nie miłować Boga oraz tych, których
Bóg pierwszy umiłował (1 J 4, 19). Powołanie do życia chrześcijańskiego jest powołaniem do miłości i miłosierdzia (zob.
241

Ks. Wiesław Przygoda

J 15, 12; Łk 6, 36). Żaden chrześcijanin nie może czuć się
zwolniony z Chrystusowego nakazu miłości. Św. Jan Paweł II
w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa stwierdził, że
„niezależnie od rodzaju charyzmatu i posługi poszczególnych
osób, miłość jest główną drogą wskazaną wszystkim i wszyscy mogą nią iść. Cała wspólnota kościelna jest powołana, aby
podążać tą drogą śladami swego Mistrza” (EiE 33). Dla każdego człowieka Bóg przewidział własną drogę pełnienia uczynków miłosierdzia względem bliźniego21.
4. Szkolne koła Caritas miejscem formacji apostolskiej
Wielkim walorem SKC jest fakt, iż są one wspaniałym narzędziem formacji apostolskiej dzieci i młodzieży. Ich członkowie poznają coraz głębiej Jezusową naukę o miłości i miłosierdziu chrześcijańskim, wyrabiają w sobie wrażliwość na
różne rodzaje ludzkiej biedy, kształtują dojrzałą i altruistyczną
osobowość, przezwyciężają lęk przed człowiekiem chorym,
niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, stają się ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i innych, za Kościół i Ojczyznę. Ponieważ Sobór Watykański II usilnie zachęca, by wierni
Kościoła „nauczyli się od dzieciństwa współczuć braciom
i wspaniałomyślnie wspomagać potrzebujących” (DA 31), należy mocno dowartościować ten rodzimy pomysł praktycznej
formacji apostolskiej i upowszechnić go w całym kraju.
Wolontariat dzieci i młodzieży jawi się jako jedna ze skuteczniejszych form współczesnej edukacji obywatelskiej22.
W.Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie, s. 341-342.
D. Pietrowski, Wolontariat jako forma edukacji obywatelskiej,
w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie
dla środowisk akademickich, A. Juros, (red.), Lublin 2002, s. 133-135.
21
22
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Uczniowie i studenci, którzy stanowią ponad dwie trzecie ogółu wolontariuszy w Polsce, dzięki zaangażowaniu społecznemu
łatwiej wchodzą w dorosłe życie, spotykają się z problemami
ludzi starszych, uczą się nowych zachowań. Mogą się sprawdzić w różnych trudnych sytuacjach, lepiej poznać i zrozumieć
siebie, rozwinąć ukryte talenty i sprawności, wnikliwiej poznać
otaczający świat i niekiedy skomplikowane niuanse ludzkich
losów. W przekonaniu Benedykta XVI wolontariat dobrze zorganizowany może stać się dla ludzi młodych „szkołą życia, pomagającą nadać życiu sens i większą wartość, która sprawi, że
nie będzie ono życiem jałowym”23.
Wielkim walorem wolontariatu jest fakt, iż stwarza on dla
młodych ludzi szansę rozwoju osobistego, wzmocnienia samodzielności i kreatywności, odbycia ciekawych praktyk zawodowych oraz uzyskania, tak często pożądanego przez pracodawców, doświadczenia. Młodzi wolontariusze uczą się
odpowiedzialności za siebie i za innych, nabierają pewności
siebie i zdecydowania w działaniu, uczą się aktywności obywatelskiej i pracy dla dobra wspólnego. Ponadto pomagają
pielęgnować wrażliwość na najszlachetniejsze wartości, takie
jak braterstwo i bezinteresowna pomoc ludziom znajdującym
się w trudnej sytuacji. W tej perspektywie wolontariat może
być postrzegany jako kontynuacja kształcenia ustawicznego
młodzieży, którego efektem powinna być lepsza pozycja na
rynku pracy24.
SKC mogą stać się narzędziem formacji patriotycznej dzieci i młodzieży. Wspólna praca i czynny udział w SKC wyzwaBenedykt XVI, Wolontariat szkołą życia. Przemówienie do włoskich
bractw miłosierdzia „Misericordie” i bractwa krwiodawców „Fratres”, 10 II
2007, OsRomPol 28(2007) nr 5, s. 35.
24
W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego
w Polsce, s. 57.
23
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lają w młodej osobie gotowość, odwagę i umiejętność wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który
znalazł się w potrzebie. Duch braterstwa i przyjaźni oraz relacje między poszczególnymi członkami motywują ich do działania, które za podstawowy cel ma dobro osoby ludzkiej. Zaprawieni w niesienie pomocy innym, młodzi ludzie stwarzają
nadzieję na to, że kiedyś wyrosną z nich świadomi i doświadczeni działacze społeczni oraz odpowiedzialni za losy Kościoła i ojczyzny obywatele25.
Wolontariusze ze SKC chętnie angażują się na polu chrześcijańskiej kultury. Organizując różne imprezy kulturalne
w społecznościach lokalnych, a szczególnie w parafiach, przyczyniają się do odkrywania swoich talentów i pobudzania własnej twórczości artystycznej. Prowadzenie bibliotek parafialnych, ognisk muzycznych i warsztatów malarskich, następnie
chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych, grup wokalno
-instrumentalnych, a także teatrzyków i kabaretów może podnieść poziom życia kulturalnego zwłaszcza w społecznościach
wiejskich. Poza niepodważalnym rozwojem talentów samych
zaangażowanych, twórczość artystyczna może stać się wspaniałym darem dla ludzi chorych, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, a także pensjonariuszy domów opieki społecznej, zakładów wychowawczych, a nawet więźniów.
Należy podkreślić, że wolontariat jest wręcz nieodzowny
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bez instytucji
promujących wolontariat i stymulujących inicjatywy społeczne, niemożliwe jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego
i prawdziwej demokracji. Chociaż Kościół realizuje przede
wszystkim pozaziemskie i nadnaturalne cele i jako całość trudno go zaliczyć do trzeciego sektora, to jednak wiele jego insty25

Tamże, s. 64.
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tucji wpisuje się w sektor działalności pożytku publicznego,
często wyprzedzających lub uzupełniających państwo w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych.
W Polsce, w dosyć już rozwiniętej sieci organizacji pozarządowych podejmujących zadania w sferze pomocy społecznej, wyróżnia się kościelna organizacja Caritas, która na poziomie krajowym, diecezjalnym, parafialnym i szkolnym
podejmuje wiele cennych inicjatyw, mających na celu wparcie
materialne, psychiczne, społeczne i duchowe człowieka w potrzebie. Tysiące wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ludziom potrzebującym, pod znakiem „Caritas”, wzmacniają
w naszej ojczyźnie tkankę więzi społecznych, a wielu ludziom
zagubionym przywracają nadzieję i dają poczucie wspólnoty
obywatelskiej26.
5. Formacja duchowa młodych wolontariuszy
Papież Benedykt XVI przypomniał nam to, iż człowiek,
który chce świadczyć o miłości, sam musi ją otrzymywać
z najpewniejszego źródła. Chrystus pozostaje nie tylko najdoskonalszym obrazem miłości Boga do ludzi, ale On stanowi
również wzór odpowiedzi, jaką człowiek jest w stanie udzielić
miłującemu Bogu. Dlatego chrześcijanie muszą wciąż czerpać
„z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus
Chrystus, z którego przebitego serca wypływa miłość samego
Boga” (DCE 7). Krzyż Chrystusa wyrażający dramat Boga
zwracającego się niejako przeciwko samemu sobie, ofiarującego siebie, aby tylko podnieść człowieka i go zbawić, stanowi
źródło prawdy wyrażonej formułą „Bóg jest miłością”. W kon26

Tamże, s. 65.
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templacji tej prawdy chrześcijanin „znajduje drogę swego życia i swojej miłości” (DCE 12).
Według kard. P. J. Cordesa caritas chrześcijańska „nie jest
żadną oświeconą ideą, żadnym humanitarnym imperatywem,
lecz osobą”27. Źródłem a zarazem najgłębszą podstawą dla
działalności charytatywnej Kościoła jest sam Jezus Chrystus.
Już od czasów Ojców Apostolskich z Chrystusem utożsamiany
jest miłosierny Samarytanin z przypowieści ewangelicznej
(Łk 10, 25-37). Przypowieść ta stanowi najbardziej wymowny
biblijny obraz praktycznej miłości bliźniego. Syn Boży nie zamknął się w swoim bóstwie, lecz stał się człowiekiem, żeby
pochylić się nad człowiekiem zranionym przez grzech i naznaczonym przez śmierć. Chrystus przyszedł do człowieka, aby
go wyrwać ze szponów zła i śmierci oraz obdarować go życiem w obfitości (J 10, 10). Kościół jest spadkobiercą i kontynuatorem misji Chrystusa, mającej na celu podźwignięcie
i pełne uzdrowienie człowieka, a czyni to między innymi przez
posługę charytatywną. A ponieważ Syn Boży identyfikuje się
z ubogimi, zepchniętymi poza nawias, samotnymi i głodnymi,
pracownicy i wolontariusze charytatywni w twarzy każdego
biedaka mogą ostatecznie odkryć „Chrystusową głowę, pełną
krwi i ran”28.
Współcześnie obok profesjonalizacji form i środków działania, potrzebna jest większa troska o duchową formację ludzi
zaangażowanych w kościelne dzieła miłosierdzia. Gdzie zatem
znajduje się źródło duchowych mocy dla człowieka, który pragnie spełnić testament Mistrza z Nazaretu i dać poprzez posłuP. J. Cordes, Uwagi na temat międzynarodowych aspektów pracy Caritas, „Roczniki Naukowe Caritas” 4:2000, s. 214.
28
Tamże, s. 215; zob. W. Przygoda, Specyfika posługi charytatywnej
Kościoła w ujęciu kard. P. J. Cordesa, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”
2(2010), s. 25-38.
27
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gę miłości świadectwo prawdy, że Bóg jest miłością? Otóż,
aby wznieść się na wyżyny miłości, trzeba stale korzystać
z nieskończonego źródła Bożej łaski, wytryskującego nieustannie dla ludzi z Najświętszej Eucharystii.
Ten, kto z wiarą karmi się Chrystusem u eucharystycznego
stołu, przyswaja sobie styl Jego życia, które jest służbą przede
wszystkim najuboższym i najsłabszym. Św. Jan Paweł II ostrzegał, że „nie jest godziwa celebracja eucharystyczna, w której
brakuje blasku miłości potwierdzonej konkretnym świadectwem dzielenia się z najuboższymi”29. To dlatego gest umycia
nóg umieścił Chrystus w kontekście ustanowionej na Ostatniej
Wieczerzy Eucharystii. Tylko z pomocą Chrystusa chrześcijanin jest w stanie oprzeć się pokusie rezygnacji i znajdzie odwagę do realizacji tego, co po ludzku niekiedy wydaje się nie do
pomyślenia, bo jak zauważa Benedykt XVI, „kiedy regularnie
i pobożnie uczestniczymy we Mszy Świętej, kiedy spotykamy
eucharystycznego Jezusa, spędzając długie chwile na adoracji,
łatwiej jest pojąć długość, szerokość, wysokość i głębokość
Jego miłości, przewyższającej wszelkie poznanie”30.
Obecnie szczególnie na Zachodzie dostrzega się niebezpieczeństwo zacierania różnic pomiędzy naturalistyczną filantropią a miłosierdziem chrześcijańskim. Kard. Robert Sarah,
przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, nawiązując do
stwierdzenia św. Jana Pawła II, że społeczeństwa zachodnie
żyją w „milczącej apostazji”, zaznaczył, iż powyższe stwierdzenie można rozciągnąć współcześnie przynajmniej na niektóre instytucje charytatywne Kościoła. Przejawem „milczącej
Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, 7 X 2004,
nr 28, OsRomPol 26(2005) nr 1, s. 10.
30
Benedykt XVI, Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży, 27 I
2007, OsRomPol 28(2007) nr 3, s. 9.
29
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apostazji” w organizacji Caritas jest w jego przekonaniu fakt,
iż „myśli się jedynie o zaspokojeniu podstawowych potrzeb
człowieka lub o szukaniu nowych struktur, które mogłyby rozwiązać najpoważniejsze problemy dotykające ludzkość”31.
Tymczasem kościelnej pomocy charytatywnej nie można
zredukować do wymiaru horyzontalnej perspektywy życia
człowieka. Poprzez posługę miłości trzeba odpowiedzieć czasem nawet na nieuświadomione przez człowieka ubogiego
pragnienie prawdy, życia w pełni oraz zbawienia, jakie przynosi każdemu człowiekowi Jezus Chrystus. Zdaniem kard.
R. Sarah’a „sekularyzacja dzieł miłosierdzia w ostatecznym
rozrachunku rani człowieka i jego głębokie pragnienie, którym
jest Bóg”32. Dlatego tak ważne jest aktualnie ciągłe przypominanie o duchowym wymiarze działalności charytatywnej Kościoła oraz o konieczności pielęgnowania życia duchowego
przez wolontariuszy chrześcijańskich33.
W rozdziale V adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium
papież Franciszek przekazał Kościołowi impulsy do podjęcia
dzieła nowej ewangelizacji z mocą Ducha Świętego. Jednym
z nich jest osobiste spotkanie ze zbawiającą nas miłością Jezusa. Papież podkreśla, że „całe życie Jezusa, Jego sposób traktowania ubogich, Jego gesty, Jego konsekwencja, Jego codzienna prosta ofiarność, i w końcu Jego całkowite wydanie
siebie na okup – wszystko to jest cenne i przemawia do życia
każdego. Ilekroć ktoś to odkrywa, przekonuje się, że Jezus jest
Tym, którego inni potrzebują, nawet Go nie znając” (EG 265).
Wolontariat jest w najgłębszym sensie łaską Chrystusa, która
R. Sarah kard, Chcemy służyć ubogim, „Caritas” 2012, nr 1, s. 8.
Tamże.
33
Zob. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Berufen zur caritas, nr 5.3, „Die deutschen Bischöfe” Bd. 91, Bonn 2009, s. 45-50.
31
32
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pozwala odkryć w sobie powołanie do miłości. Chrystus pragnie, aby Jego uczniowie stali się narzędziami krzewienia miłości Bożej pośród ludzkiej biedy, samotności, marginalizacji
i niesprawiedliwości. Od rozwoju duchowego chrześcijańskich wolontariuszy w dużym stopniu zależy nie tylko skuteczność ich posługi bliźnim, ale również siła ich oddziaływania misyjnego. Pięknie to wyraził Benedykt XVI w książce
Jezus z Nazaretu, że człowiek wierzący w Chrystusa, zjednoczony z Nim w modlitwie ma również udział w Jego płodności. Człowiek, który wierzy, sam staje się źródłem wiary –
„oazą, z której tryska świeża i nie zatruta woda, ożywiająca
siła twórczego ducha”34. Tym bardziej człowiek, który potwierdza swoją wiarę w czynach miłości (por. Jk 2, 14-26),
„staje się krynicą dającą życie”35.
Słowa kluczowe: wolontariat, apostolstwo, caritas, młodzież,
altruizm.

Apostolic dimension of youth volunteering on the example
of school Caritas groups
Every member of Christ’s Church is called to give real testimony about God who is love (1 J 4, 8. 16). This is because
God established the Church so that it could be the proponent of
the truth and the propagator of God’s love in the world. The testimony of Christian love requires more than a verbal declaration; it requires deeds (1 J 3, 18). The living faith and strong
J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 1: Od chrztu
w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007, s. 208.
35
Tamże, s. 210.
34
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hope is the foundation of Christian testimony of love, and its
important manifestation is the Christians’ social life. This is
why the Church, from the beginning of its history, not only
propagated the truth with the word, but also performed charity
service among poor people and ones who needed aid. The
Christian caritas and volunteering are an important form of
Christian testimony. In Poland, more than 50,000 volunteers
are involved in school Caritas groups. They focus on the development of practical forms of charity in school environment.
The aim of this study is to answer the question, what are the
theological bases of lay apostolate and how young volunteers
from school Caritas groups can achieve the objectives of the
charity apostolate of the Church.
Keywords: volunteer work, apostolate, charity, youth,
altruism.
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Oratorium – Centrum Młodzieżowe
salezjańską propozycją realizacji
duszpasterstwa młodzieżowego
w Polsce
Początki idei Oratorium można znaleźć już w XV wieku,
w ówczesnej pedagogii chrześcijańskiej, a także w praktyce
katechetycznej i działalności charytatywnej. Te obszary pomocy ludziom potrzebującym były inspiracją dla praktyki duszpasterskiej w formie Oratorium. Duży wkład w historię tej instytucji miał św. Filip Nereusz (1515–1595), założyciel
Zgromadzenia Filipianów zwanych Oratorianami. Podejmował on w Rzymie nowatorskie inicjatywy o charakterze religijnym dla ludzi dorosłych oraz dla młodzieży. Organizował oratoria młodzieżowe, które miały charakter wychowawczy
i zawierały zarówno elementy religijne, jak i rozrywkowe.
Inną osobą związaną z ideą oratorium był św. Karol Boromeusz (1538–1584), który zakładał szkoły doktryny chrześcijańskiej oraz rozmaite stowarzyszenia na terenie Mediolanu
Dorota Sys, mgr lic. teologii, doktorantka teologii pastoralnej na
UKSW, absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na
UKSW w Warszawie, przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów
UKSW, zainteresowania naukowe: teologia, media i wychowanie.
1
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i poza nim. W czasach św. Jana Bosko diecezjalna instytucja
wychowawczo – duszpasterska pod nazwą oratorium była bardzo rozpowszechniona we Włoszech oraz w samym Turynie2.
Jan Bosko korzystając z dorobku poprzedników oraz własnych doświadczeń przekształcił ideę oratorium wyciskając na
nim piętno swojego geniuszu i charyzmatu. W ten sposób powstało Oratorium Salezjańskie, które do dziś prowadzone jest
w wielu miejscach na całym świecie. Z racji tego, że powstało
ono w wyniku praktyki duszpasterskiej, a nie teoretycznych
założeń dokładne jej zdefiniowanie rodzi pewne problemy. Teresio Bosko przekazał słowa Założyciela określające oratorium: „katechizm i modlitwa między rekreacją i opowiadaniami”3. Ta bardzo syntetyczna definicja zawiera w sobie
najważniejsze elementy i wydaje się być pewnym minimum,
jakie powinno posiadać dzieło, aby mogło być nazwane oratorium. Specjalna Kapituła Generalna Salezjańska podała następującą definicję: „dzieło to jest wspólnotową posługą zmierzającą do ewangelizacji i katechizowania danego miejsca,
organizując przede wszystkim czas wolny w otwartych formach odpowiadających psychice i żywym a różnorodnym zainteresowaniom młodzieży”4. Sformułowanie to jest bardzo
pojemne, na jego podstawie można organizować różnorodne
Zob. J. Marszałek, Specyfika Oratorium Księdza Bosko, „Biuletyn
Salezjański Nostra”, t. 49(1994) nr 359(1), s. 1; zob. S. Kulpaczyński, Oratorium środowiskiem wychowawczym i katechetycznym, w: Wychowanie
chrześcijańskie w duchu świętego Jana Bosko, red. M. Majewski, Kraków
1988, s. 68–69.
3
T. Bosco, Oratorium Księdza Bosko. Aktualny model salezjańskiego
Oratorium, Warszawa 1990, s. 14.
4
Podstawy i kierunki do projektu Wychowawczo-Pastoralnego w Oratoriach i Salezjańskich Ośrodkach Młodzieżowych, Salezjańskie Centrum
Młodzieżowe, Warszawa 1990, s. 18.
2

252

Oratorium – Centrum Młodzieżowe salezjańską propozycją...

działania wychowawcze. W innym miejscu ta sama Kapituła
rozszerza to pojęcie jeszcze bardziej: „Oratorium nie tyle jest
instytucją ile raczej charakterystycznym obrazem ducha salezjańskiego, który przenika wszystkie formy apostolskiego oddziaływania na młodzież”5.
Niniejsza praca będzie w większej części traktować o fizycznie istniejących dziełach oratorium, niemniej warto zwrócić uwagę na tak szerokie znaczenie tego terminu. W dzisiejszym dyskursie Rodziny Salezjańskiej ważne miejsce zajmują
określenia znajdujące się w Konstytucjach Salezjańskich:
„Oratorium jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie”6.
W terminologii istnieje również pojęcie centrum młodzieżowego, którym nazywane są niektóre pedagogiczne dzieła salezjańskie. Stąd pojawiły się problemy z określeniem desygnatów do terminów. Kapituła Generalna zaproponowała
następujące określenia:
„Oratorium – środowisko przeznaczone dla chłopców
i dziewcząt (od 9 do 14 lat), otwarte dla wszystkich i ukazujące różne propozycje odpowiadające formacji chrześcijańskiej.
Centrum Młodzieżowe – środowisko przeznaczone dla
młodzieży (od 15 lat wzwyż) propagujące działalność w grupach o określonych cechach zmierzające do podjęcia się obowiązków dojrzałego chrześcijanina.
Oratorium-Centrum Młodzieżowe – środowisko otwarte
zarówno dla chłopców jak i młodzieży, w którym metodologia
pracy jest zróżnicowana w zależności od wieku”7.
5
6
7

Tamże, s. 19.
Konstytucje towarzystwa św. Franciszka Salezego, Rzym 1984, s. 73.
Podstawy i kierunki do projektu Wychowawczo-Pastoralnego..., s. 18–19.
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Obecnie w Polsce młodzieżą nazywa się już chłopców
i dziewczęta uczęszczających do gimnazjum, czyli w wieku
12, a nawet 11 lat, dlatego niniejsza praca traktuje o Oratorium
– Centrum młodzieżowym. Jednak ze względu na stosowanie
w użyciu również terminów Oratorium dziecięce i Oratorium
młodzieżowe określenia będą stosowane zamiennie. W kontekście zakresu znaczeniowego warto zapytać o adresatów tych
dzieł. W pierwszej kolejności to ludzie młodzi, młodzież uboga, potrzebująca, opuszczona, posiadająca problemy w nauce,
niezewangelizowana, nie przygotowana do życia, nieprzynależąca do żadnych grup. Ale celem oratorium jest objęcie troską
duszpasterską i wychowawczą całą młodzież z danego miejsca, czyli posiadanie charakteru otwartych drzwi8.
Życie Kościoła urzeczywistnia się w życiu parafii. W parafii realizowane jest zatem zwyczajne duszpasterstwo, także
młodzieżowe. Podstawowym zakresem oddziaływania na
dzieci i młodzież jest oczywiście przekaz wiary, czyli katecheza oraz przystępowanie do sakramentów i liturgia, jednak nie
można brać pod uwagę tylko tych form działalności. Liturgia
oraz wspólnoty i grupy religijne uczą postawy dialogu, dziękczynienia oraz bezinteresownego działania dla innych – daru
z siebie. Ponadto wychowują do bycia we wspólnocie, odczuwania potrzeby wspólnoty oraz jej ważności w życiu każdego
człowieka. Funkcje charytatywne parafii uczą współczucia
i pomocy drugiemu człowiekowi, czyli czynnej miłości. Dzięki działalności kulturalno-oświatowej (koncerty, wystawy,
przedstawienia, prelekcje, spotkania, kursy, szkolenia itp.) parafia realizuje wychowanie kulturalne i estetyczne oraz rozwija wiedzę, poszerza horyzonty i budzi zainteresowania. Parafia
Zob. K. Kuc, Oratorium w świetle dokumentów salezjańskich 3,
„Biuletyn Salezjański Nostra”, t. 48(1993) nr 349, s. 22–23.
8
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organizuje także rozmaite akcje, które sprzyjają rozwojowi fizycznemu młodego człowieka. Są to: rozgrywki sportowe,
wycieczki piesze i rowerowe, obozy i wyjazdy9. Oratorium –
Centrum młodzieżowe zazwyczaj nie jest parafią, ale odpowiadając na potrzeby młodzieży w danym miejscu i czasie
przejmuje niekiedy jej funkcje lub kiedy jest to niezbędne organizuje parafię personalną. Tak było w przypadku Oratorium
Księdza Bosko na Valdocco.
Od początku działalności pragnieniem Księdza Bosko było,
aby chłopcy, których spotyka mogli nauczyć się jak najwięcej
o Panu Bogu i mieli możliwość przystępowania do sakramentów. Młodzież znajdująca się pod duszpasterską troską Jana
Bosko pochodziła z różnych miejscowości, często byli to młodzi bezdomni i osieroceni, stąd nie mieli lub nie wiedzieli
gdzie znajduje się ich parafia. Dlatego wraz z rozwojem Oratorium stawało się ono wspólnotą wierzących, a co za tym
idzie była coraz większa potrzeba spełniania posługi na wzór
parafii. Za zgodą biskupa utworzona została parafia personalna, gdzie można było sprawować sakramenty oraz szeroko zakrojoną posługę duszpasterską, lecz miała ona charakter
wspólnotowy, a nie strukturalny. Zawsze w życiu Oratorium
pierwszeństwo miało wypełnianie obowiązków religijnych,
obchodzenie uroczystości i świąt kościelnych oraz indywidualny rozwój duchowy każdego wychowanka. Oratorium dawało młodym chłopcom, często zagubionym i nierzadko wykolejonym możliwość znalezienia swojego miejsca w Kościele10.
Obecna sytuacja w Polsce nie wymaga tworzenia parafii
w oratoriach, niemniej wychowanie religijne i moralne nadal
Zob. A. Potocki, Parafia – pomiotem i miejscem katechezy, „Perspectiva. Legnickie Studia teologiczno-historyczne”, t. V(2006) nr 2 (9), s. 122.
10
Por. Z. Brzęk, Ksiądz Bosko… s. 10–15; por. T. Kwaśniewska,
Środowiska wychowawcze, w: Wychowanie chrześcijańskie..., s. 132–133.
9
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jest priorytetem w działalności. Dyrektor i wychowawcy powinni starać się rozbudzać w podopiecznych miłość do Boga, pragnienie przystępowania do sakramentów świętych, nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych, szacunek do rzeczy
świętych oraz wszystko inne, co prowadzi do prawdziwej i głębokiej pobożności. Ponadto działania wychowawcze powinny
dbać o zachowanie i wzrost łaski Bożej w życiu młodych ludzi.
Młodzieżowa pobożność salezjańska powinna być prosta, solidna i prawdziwa, wypływająca z serca pełnego pokoju, radości
i miłości do Boga i ludzi. Nie jest to pobożność objawiająca się
wzniosłymi formułami, czy pustymi gestami, ale skłaniająca do
wypełniania własnych obowiązków, ćwiczenia się w dobrym
i poprawy błędów, aby podobać się Panu Bogu11.
„Nauka religii w oratorium winna się stać dla chłopca jakby
gimnastyką ducha, która by go przygotowywała do życia
i umacniała jego serce w miłości bożej i bliźniego”12. Młodzież chętnie praktykuje w życiu to, co rozumie i przyjmuje za
swoje, dlatego tak ważna jest wiedza o Kościele, zrozumienie
obrzędów i ceremonii oraz poznanie zasad moralnych. Nabożeństwa powinny być przygotowywane z wielką starannością,
wypełnione śpiewem i czynnym zaangażowaniem młodzieży.
Należy unikać przesadnej ilości praktyk pobożnych, ponieważ
mogłoby to zniechęcić do życia wiarą na co dzień.
Wielość form stosowanych w oratoriach w Polsce i na świecie nie pozwala na wymienienie wszystkich, niemniej warto
wskazać na najważniejsze i najbardziej oryginalne praktyki
podejmowane w dziełach salezjańskich. Oratorium jest miejscem przeżywania liturgii, która przybliżona jest do świata
młodych i wyrażana w języku dla nich zrozumiałym. Życie
wspólnotowe skoncentrowane jest wokół liturgii i nabożeństw
11
12

Por. Akta Pierwszego…, s. 66 – 67, 100 – 101.
L. Rupala, Oratorium Salezjańskie...., s. 45.
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paraliturgicznych. W szczególności sprawowana jest Eucharystia – źródło i życie Kościoła. Powinna ona być bogata w śpiewy oraz różne formy aktywnego uczestnictwa zgromadzonych
w sprawowanej Mszy Świętej. Tak przeżywana liturgia bliższa
jest młodzieży, gdyż obecne „masowo” sprawowane obrzędy
są często niezrozumiałe i obce dla młodego człowieka. Ważnym, z punktu widzenia rozwoju duchowego chłopców
i dziewcząt, jest sakrament pokuty i pojednania, który pomaga
w wewnętrznej przemianie i kształtowaniu sumienia.
Ważne miejsce w pobożności salezjańskiej ma nabożeństwo
do Maryi Wspomożycielki. Święta ku czci Matki Najświętszej
obchodzone są uroczyście i radośnie, dzięki czemu budowany
jest chrześcijański optymizm i nadzieja oraz postawa zaufania
i zawierzenia Bogu. Modlitwa jest elementem stałym i wszechobecnym w Oratorium na rozpoczęcie i zakończenie zajęć –
poszczególne części programu dziennego, np. rekreacja, mogą
być poprzedzone skierowaniem myśli ku Bogu. Ponadto praktykowane mogą być nawiedzenia Najświętszego Sakramentu,
modlitwy Anioł Pański, w odpowiednich okresach liturgicznych droga krzyżowa, różaniec, Litanie itp. W duchowości salezjańskiej duży akcent jest położony na uświadamianie młodzieży, że każda czynność, którą wykonują, może być czyniona
na chwałę Bożą, może być formą modlitwy. Inne formy pomagające we wzroście duchowym młodego człowieka to comiesięczne Ćwiczenia dobrej śmierci, dni skupienia i rekolekcje
przeprowadzane odpowiednio dla wieku. Charakterystyczne
dla oratoriów są słówka poranne i wieczorne, pouczające
w dziedzinie obyczajów i moralności, które nacechowane są
zawsze aktualnością i mają zastosowanie praktyczne. Literatura salezjańska wskazuje, że pomocne w budowaniu pobożności
wśród młodzieży są napisy umieszczane w różnych miejscach,
np. Bóg Cię widzi i kocha, Kto kłamie, ten kradnie, Chodźcie
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stopami po ziemi, sercem mieszkajcie w niebie itp. Celebrowanie świąt roku liturgicznego jest także ważnym elementem
w wychowaniu do wiary. Na szczególną uwagę zasługują uroczystości Rodziny Salezjańskiej, które pomagają w budowaniu
ducha salezjańskiego wśród młodzieży13.
W Oratorium na Valdocco funkcjonowało kilka stowarzyszeń pobożnych, w których toczyło się życie wspólnotowe
i zawiązywały się dobre relacji międzyosobowe, co sprzyjało
edukacji, a przede wszystkim wzrostowi pobożności i głębokiej duchowości14. Towarzystwa religijne powinny funkcjonować w każdym oratorium, bowiem są miejscem budowania
i rozwoju pobożności, przez pracę nad sobą oraz pracę na
rzecz kolegów i koleżanek. Funkcjonowanie takich grup jest
pożyteczne zarówno dla ich członków, jak i dla całego środowiska, ponieważ największy wpływ mają na siebie rówieśnicy,
którzy nieustannie z sobą przebywają i rozmawiają, i w ten
sposób pozytywnie na siebie wpływają. Kółka religijne mają
za zadanie uświadamiać o celu ostatecznym, pomagać w rozeznawaniu i pielęgnowaniu powołania, zachęcać do ofiarnej miłości względem bliźnich oraz do apostolstwa wynikającego
z chrztu. Praca wychowawcza poprzez małe grupy i towarzystwa religijne może przynieść dobre owoce w dziedzinie zespalania życia z wiarą, co jest szczególnie ważne w naszej
obecnej sytuacji dychotomii między deklaracją wiary, a życiem codziennym młodzieży15.
Zob. Akta Pierwszego..., s. 66–67, 98–101; por. S. Kulpaczyński,
Oratorium środowiskiem..., s. 73–74; por. L. Rupala, Oratorium Salezjańskie…, s. 45–51; por. K. Misiaszezk, Młodzież w centrum salezjańskiej troski salezjanów, ”Seminare” 12(1996), s. 204.
14
Zob. J. Marszałek, Personalizm i pedagogia...., s. 471.
15
Zob. L. Rupala, Oratorium Salezjańskie…, s. 47–48; por. K. Misiaszek, Młodzież w centrum…, s. 204–205.
13
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Od początków działalności Oratorium ważne miejsce zajmowała katecheza systematyczna, która prowadzona w klimacie rodzinnym jest bardziej skuteczna, niż w formie lekcyjnej.
Jest autentycznym spotkaniem wspólnoty eklezjalnej w łączności z liturgią i doświadczeniem życiowym, czyli doskonałym miejscem inicjacji chrześcijańskiej. Włączona naturalnie
w program życia oratoryjnego nie powinna sprawiać większych problemów w organizacji16. W obecnej sytuacji oświatowej katecheza systematyczna nie zawsze jest stosowana, częściej używane jest określenie ewangelizacja, ale nie ulega
wątpliwości, że oratorium zawsze powinno być miejscem nauki wiary i praktyki religijnej.
J. E. Vecchi analizując formy i metody stosowane w oratoriach przedstawił model przekazywania wiary. Jest to model
misjonarski, gdzie zawsze wychodzi się od podstawowych
prawd i odkrywa się je ciągle na nowo, aby dochodzić do tych
ostatecznych. Ta zasada implikuje następujące cechy: centralną funkcję głoszenia Chrystusa we wspólnocie, otwartość na
młodzież, której wiara jest na niskim poziomie, poszukiwanie
chłopców i dziewcząt wrażliwych, ale nie okazujących zainteresowania sprawami religii, a także konieczność wyjścia poza
mury oratorium i ewangelizowanie tych, którzy sami nie przychodzą. Wiąże się to także z poszukiwaniem i stosowaniem
wielu różnych form początkowego głoszenia nauki. Kolejną
zasadą jest wychodzenie od życia i mówienie o życiu w ramach głoszonej ewangelizacji. Oznacza to, że ukazuje się wartość życia, pragnień i ideałów młodzieży, w kategorii daru,
a ewangelizacja odpowiada na problemy i potrzeby płynące
z doświadczenia życiowego oraz bazuje na tym doświadczeniu. Pomaga w odkrywaniu wiary i praktykowaniu jej nie tyl16

Zob. tamże, s. 205–206.
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ko poprzez tłumaczenie słowne, ale przede wszystkim przez
świadectwo życia wiarą. Ewangelizacja przybiera najczęściej
formę pobudzania i towarzyszenia w poszukiwaniu, stąd katecheta staje się bardziej przyjacielem i animatorem, a mniej nauczycielem. Drogi, na których dokonuje się owe towarzyszenie są bardzo różnorodne: liturgia, celebracja, osobiste
spotkanie, rozmowa, a nawet zabawa i rekreacja. Związanie
z praktyką życiową nie pozbawia ewangelizacji charakteru
systematyczności. Powinna ona być zaplanowana, mieć swoje
miejsce w programach oratoriów, być związana z rokiem liturgicznym i osadzona mocno w kulturze, w której funkcjonuje.
Ostatnią wymienianą przez autora cechą jest stopniowe realizowanie założonych celów i dostosowanie ich do wieku i możliwości grupy. Kolejne etapy ewangelizacji w oratorium mogą
prezentować się następująco: poznanie wiary, przyjęcie kultury chrześcijańskiej, przenikniecie duchem salezjańskim, dojście do zaangażowanego uczestnictwa w życiu zawodowym
społecznym i religijnym, czyli osiągnięcia ideału dobrego
chrześcijanina i uczciwego obywatela17.
Oratorium jako środowisko religijne można scharakteryzować w kilku plikach, które ujmują całość działań podejmowanych dla rozwoju duchowego i moralnego młodzieży.
a) Plik intelektualny: tu mieszczą się przekazywane treści
oraz metody, jakimi posługują się wychowawcy, bowiem nie
można autentycznie wierzyć nie znając przedmiotu wiary, nie
rozumiejąc i nie asymilując treści. Ma to ścisły związek z metaforą „szkoły” i rozwojem intelektualnym w oratorium.
b) Plik przeżyciowy: realizuje się poprzez różne formy kultu, w szczególności życie liturgiczno-sakramentalne, a także
celebracje, paraliturgie i modlitwy. Jest to ważny element wy17

J.E. Vecchi, Salezjańskie Oratorium..., s. 31–33.
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chowania religijnego, gdyż praktyki pobożne, obok zewnętrznych emocjonalnych rytuałów, w swym rdzeniu tworzą relacje
interpersonalne horyzontalne (człowiek – człowiek) i wertykalne (człowiek – Bóg).
c) Plik etyczny: prawdziwa wiara ma głębokie odzwierciedlenie w życiu i postępowaniu człowieka. Chodzi, więc
o kształtowanie moralności chrześcijańskiej opartej na Dekalogu i Ewangelii, a w konsekwencji o naśladowanie Jezusa
Chrystusa. Wyrazem tej moralności jest miłość w szerokim
znaczeniu tego słowa, ujmowana jako caritas.
d) Plik koinonijny: budowanie wspólnoty miłości. Owa koinonia ma wymiar poziomy – międzyludzki i pionowy – teocentryczny i wyraża się w poszanowaniu godności osoby
ludzkiej, służbie na rzecz innych, świadectwie wiary i zażyłości osobistej z Bogiem. Dziś nazwać możemy ten wymiar budowaniem Cywilizacji Miłości.
e) Plik katechumenalny: zawierający stopniową inicjację
chrześcijańską, co może być równocześnie strukturą procesu
wychowawczego18.
Nie bez znaczenia jest to, że św. Jan Bosko nadał swojemu
dziełu nazwę Oratorium, a nie rekreatorium. Zatem wszystkie
oratoria powinny być miejscami tętniącymi modlitwą, gdzie
każda zwyczajna czynność jest czyniona na chwałę Pana Boga,
gdzie nabożeństwa są przeżywane z prostotą, radością i zaangażowaniem, gdzie Eucharystia jest w centrum, a Maryja
Wspomożycielka zostaje ukochana przez wszystkich podopiecznych. Dzisiejsza młodzież ma do dyspozycji najróżniejsze rozrywki, zajęcia, gry i zabawy bez przychodzenia do oratorium, ma także możliwość uczęszczania do klubów
sportowych prezentujących wysoki poziom. Zatem młodzież,
18

Oratorium – profilaktycznym…, s. 19–20.
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która przychodzi do oratoriów pragnie czegoś więcej niż rozrywki, potrzebuje formacji życia chrześcijańskiego. Zadaniem
kierowników i wychowawców jest ukazywanie życia prawdziwie chrześcijańskiego i dawanie możliwości rozwoju duchowego i moralnego, aż do osiągnięcia świętości w każdym wieku i w każdym czasie.
Podmiotem przeprowadzonych badań byli członkowie oratoriów salezjańskich z terenu Inspektorii Wrocławskiej Księży
Salezjanów oraz Sióstr Salezjanek. Do oratoriów należą dzieci
i młodzież w różnym wieku, ale ze względów praktycznych ankieta obejmowała chłopców i dziewczęta w wieku od 12 do 19
lat. Badanie miało na celu weryfikację tezy, że oratoria salezjańskie są miejscem, gdzie dokonuje się proces integralnego
wychowania. Niniejsza publikacja prezentuje fragment badań,
który odnosi się do realizacji duszpasterstwa młodzieżowego
w oratorium oraz rozwoju duchowego oratorianów. W badaniu
zastosowana została metoda reprezentacyjna i wykorzystano
pisemną ankietę audytoryjną adresowaną do młodzieży uczęszczającej do oratoriów. Kwestionariusze z pytaniami zostały rozesłane pocztą elektroniczną do kierowników oratoriów, którzy
przekazali je do wypełnienia członkom swoich placówek. Uzupełnione zostały zwrócone pod wskazany adres. Uzyskane
w ten sposób dane wprowadzono do formularza komputerowego i poddano szczegółowej analizie.
W sumie badaniu zostało poddanych 171 osób z dziewięciu
oratoriów działających na terenie miast i miejscowości o zróżnicowanej wielkości. Często miejsce zamieszkania ma znaczny wpływ na zachowania i poglądy młodych ludzi, dlatego dla
zwiększenia obiektywności badań zaproszone zostały oratoria
z następujących miejscowości:
• Wrocław – aglomeracja miejska licząca prawie 633 000
mieszkańców, udział wzięło 37 respondentów
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• Lubin, Ostrów Wielkopolski, Tarnowskie Góry – duże miasta
z liczbą mieszkańców 60 – 80 tysięcy, łącznie 63 respondentów.
• Wschowa, Środa Śląska, Pieszyce, Nowa Ruda – małe miasta z zaludnieniem w zakresie 10 – 25 tysięcy mieszkańców, uzyskano 58 wypełnionych ankiet.
• Kopiec – mała miejscowość licząca 21719 mieszkańców,
udział w badaniu wzięło 8 respondentów.
Kolejnymi ważnymi czynnikami demograficznymi opisującymi respondentów badania są płeć oraz wiek. Ze względu na
obecną sytuację w Polsce zarówno oratoria prowadzone przez
księży, jak i przez siostry są koedukacyjne. Zatem stosunek
120 dziewcząt do 51 chłopców nie jest zależny od organów
prowadzących badane oratoria. Specyfika badania pozwala na
zdefiniowanie wieku respondentów poprzez poziom edukacyjny. Ankieta skierowana była do 171 młodych osób w wieku 12
– 19 lat, z czego 93 osoby uczęszczają do szkół gimnazjalnych
a 78 osób do szkół ponadgimnazjalnych. Dokładne dane ukazujące ilość badanych na danym poziomie edukacyjnym,
z uwzględnieniem podziału na płeć znajdują się w tabeli 1.
Szkoły
ponadgimnazjalne
64
56
29
22
93
78

Gimnazjum
Dziewczęta
Chłopcy
Razem

Ogółem
120
51
171

Tabela 1. Respondenci ze względu na płeć i poziom edukacyjny.

Dane dotyczące ilości ludności za: Stan i struktura ludności oraz
ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r., w: http://www.stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2010.pdf,
data wyświetlenia 23.05.2012r.
19
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Istotne znaczenie w opisie respondentów biorących udział
w tym badaniu ma forma ich uczestnictwa w życiu oratorium.
Wyróżnione zostały dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby korzystające z zajęć, będące tylko odbiorcami, natomiast druga
grupa to wolontariusze i animatorzy, czyli osoby pomagające
w pracy, mające wpływ na kształt i jakość działalności oratorium. W badaniu wzięło udział 50 zwyczajnych członków i aż
121 wolontariuszy i animatorów. Duże znaczenie w przeprowadzonych badaniach ma to, jak długo dana osoba przynależy
do oratorium oraz jak często uczestniczy w jego zajęciach.
Wartości tych zmiennych, z uwzględnieniem podziału na formę uczestnictwa, ukazane zostały w tabelach 2 i 3.

Uczestnicy
Wolontariusze
Razem

Mniej niż
1 rok
11
21
32

Od 1 roku
do 3 lat
25
68
93

Od 3
do 5 lat
6
22
28

Powyżej
5 lat
8
10
18

Tabela 2. Respondenci według formy uczestnictwa w oratorium i czasu
przynależności.
Zawsze jak Bardzo
Od czasu SporadyczCzęsto
jest otwarte często
do czasu
nie
Uczestnicy
10
9
22
8
1
Wolontariusze
17
30
54
18
2
Razem
27
39
76
26
3
Tabela 3. Respondenci według formy uczestnictwa i częstotliwości pobytu
w oratorium.

Wart zauważenia jest fakt, że ponad 81% ankietowanych
należy do oratorium dłużej niż rok, co wskazuje na to, że jest
to miejsce, w którym młodzi się zadomawiają. Kiedy ktoś
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przyjdzie, to w zdecydowanej większości przypadków zostaje
na dłużej, przynajmniej na rok, a często nawet dłużej. Dziesięć
procent respondentów spędziło w oratorium większość swojego dzieciństwa i młodości, ponieważ jest w oratorium więcej
niż pięć lat. Takie zależności występują zarówno wśród zwyczajnych członków, jak i wolontariuszy oraz animatorów.
Dzięki temu, że wspólnotę oratorium tworzą młodzi ludzie
przebywający tam kilka lat, jest to miejsce budowania głębokich relacji międzyludzkich. Kolejny badany czynnik określa
częstotliwość uczestniczenia w zajęciach oratorium. 115 ankietowanych odpowiedziało, że przychodzi bardzo często lub
często, a 27 jest w oratorium, zawsze jak tylko jest otwarte.
Oprócz tego 15 procent młodzieży biorącej udział w badaniu
wskazało, że uczestniczy od czasu do czasu, a tylko trzech ankietowanych odpowiedziało, że jest w oratorium sporadycznie. Te wyniki pozwalają na stwierdzenie, że przynależność do
tych placówek nie jest przypadkowa, czy sporadyczna, że ich
członkowie są najczęściej stałymi bywalcami, którzy systematycznie uczestniczą w programie zajęć. Taka sytuacja sprzyja
działaniom wychowawczym i duszpasterskim, gdyż mogą one
być zaprogramowane i mieć pewną ciągłość, w przeciwieństwie do duszpasterstwa okazjonalnego.
Podstawowym zadaniem oratorium, dla którego zostało
ono założone przez ks. Jana Bosko było pouczenie młodzieży
w sprawach wiary i moralności. Nauka katechizmu i umożliwienie przystępowania do sakramentów świętych były zawsze
na pierwszym miejscu. Dlatego w metaforycznych określeniach znaleźć możemy również oratorium jako parafię. Gdyż
to właśnie w parafii, czyli miejscu urzeczywistniania się Kościoła, powinna być przykazywana wiara oraz dokonywana
chrześcijańska inicjacja. Na Valdocco stworzona została parafia personalna. Obecnie działają oratoria parafialne, przypara265
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fialne oraz międzyparafialne. Nie ulega jednak wątpliwości, że
rozwój duchowy podopiecznych musi być celem nadrzędnym,
aby oratorium nie stało się tylko świetlicą środowiskową, klubem sportowym, domem kultury czy podobną placówką.
Pierwsze pytanie dotyczyło faktów, a dokładnie form i praktyk religijnych, które oferowane są młodzieży w oratoriach.
Było to pytanie półotwarte z możliwością wielokrotnego wyboru. Otrzymane wyniki prezentuje wykres numer 1.

Wykres 1. Praktyki religijne w oratorium.

Wszystkie sugerowane odpowiedzi otrzymały znaczącą
ilość wskazań. Najczęściej w oratorium prowadzone są wspólne modlitwy. W taki sposób odpowiedziało 141 ankietowanych, czyli 82% grupy badawczej. Jest to stwierdzenie na najwyższym stopniu ogólności, którego desygnatami mogą być
rozmaite formy. Należy zwrócić uwagę na aspekt communio.
Wiara powinna być przeżywana we wspólnocie. W tym wypadku jest to wspólnota ludzi młodych, w której obecny jest język
i kod kulturowy zrozumiały dla młodzieży, dzięki czemu łatwiej jest im przeżywać taką liturgię. Kolejną, już bardziej konkretną, formą często proponowaną w oratoriach są nabożeństwa, na które wskazały 132 osoby. Młodzieżowa duchowość
salezjańska cechuje się głęboką pobożnością maryjną, stąd na266
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bożeństwa te często są odprawiane ku czci Maryi Wspomożycielki Wiernych. Ponadto odbywają się nabożeństwa pokutne,
mające na celu dobre przygotowanie podopiecznych do sakramentu pokuty i pojednania. Oprócz tego organizowane są nabożeństwa zgodnie z okresami liturgicznymi, takie jak na przykład droga krzyżowa, czy nabożeństwa majowe.
Nieco mniej wskazań, czyli 107, otrzymała odpowiedź adoracje, celebracje i momenty refleksji. Są to szczególne momenty modlitwy, kiedy młodzież może wejść w głębszą relację
z Jezusem Eucharystycznym. Celebracje i refleksje pozwalają
na weryfikacje stanu swojej wiary, na ujrzenie wartości, jaką
Bóg ma w życiu każdego człowieka. Te uroczyste formy modlitwy nadają wyjątkowości i wzniosłości oraz pogłębiają atmosferę wiary. Podobna ilość respondentów odpowiedziała, że
oratorium umożliwia im przystępowanie do sakramentów.
Chodzi tu przede wszystkim o Eucharystię oraz sakrament pokuty i pojednania. Ta forma rozwoju duchowego ma wartość
szczególną, gdyż to właśnie w sakramentach świętych uobecnia się historia zbawienia oraz przez nie dokonuje się zbawienie człowieka. Pobożność maryjna, o której wspomniano
w kontekście nabożeństw, rozwija się także dzięki wspólnemu
odmawianiu różańca. Na takie praktyki w oratorium wskazało
82 ankietowanych. Różaniec uważany jest za dość trudną, ale
też skuteczną modlitwę. Rozbudzanie w młodych ludziach zaufania do Matki Bożej może przynieść bardzo obfite owoce
w całym dorosłym życiu. Maryja, bowiem uczy wrażliwości,
cierpliwości, delikatności, a przede wszystkim bezgranicznego
zaufania Panu Bogu.
Istotne znaczenie dla rozwoju duchowego i pogłębiania
wiary ma zgłębianie lektury Pisma Świętego. Taką praktykę
w oratoriach zadeklarowało 64 respondentów. Czerpanie ze
źródła, ze Słowa Objawionego przez samego Boga jest warto267
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ścią niezaprzeczalną. Rozważanie słów Pisma Świętego, które
często dokonuje się w formie Lectio Divina, jest doskonałą
okazją do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Może to także prowadzić do osobistej lektury Biblii. W oratorium ma także miejsce wspólne odmawianie Liturgii Godzin, na co wskazało 34 respondentów. Modlitwa brewiarzowa jest zbawczym
działaniem Chrystusa, jest liturgią w sensie ścisłym. Jej wartość dla wzrastania w wierze jest niezaprzeczalna. Doświadczenie pokazuje, że dla ludzi młodych może być to forma ciekawa, do której chętnie się włączają, być może także dzięki
wyjątkowemu charakterowi tej modlitwy psalmami.
Ankietowani dodali także swoje odpowiedzi na to pytanie.
6 osób wyróżniło Mszę świętą sprawowaną specjalnie dla młodzieży, a kolejne 6 odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Razem udzielono 681 odpowiedzi, co daje średnio 4 na 7
proponowanych. Jest to bardzo dobry wynik. W badanych oratoriach proponowanych jest wiele różnorodnych praktyk religijnych, które służyć mają rozwojowi duchowemu.
Kolejne pytania mają na celu sprawdzenie na ile podane
wyżej propozycje są skuteczne dla młodzieży, w jakim stopniu
wpływają na ich postawy moralne, osobiste praktyki religijne
oraz relację z Panem Bogiem. Jednak wcześniej zadano jeszcze jedno ważne pytanie: czy w oratorium rozmawiasz na temat swojej wiary? Odpowiedź miała być zaznaczona na skali,
gdzie z najmniejsza wartość to wcale, a największa bardzo
często. Wyniki ilościowe prezentuje wykres numer 2.
Odpowiedzi na to pytanie są bardzo zróżnicowane. Najwięcej osób, to jest 55, czyli 31%, twierdzi, że czasami rozmawia
w oratorium na temat swojej wiary. Poniżej tej wartości udzielono 22 odpowiedzi, co stanowi 14% ankietowanych. Często
o swojej wierze mówi 19% badanych, a bardzo często 11%
oratorian. Zatem średnia wyższa jest nieco od odpowiedzi czę268
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sto. Wyniki te są dobre, choć można byłoby jeszcze wzmocnić
to pole działania w Oratorium. Możliwość dzielenia się wiarą
oraz problemami, czy pytaniami jej dotyczącymi jest bardzo
ważna szczególnie na etapie rozwoju. Kiedy młody człowiek
nie znajduje miejsca, w którym mógłby rozmawiać o wierze
i religii może być narażony na popełnianie wielu błędów oraz
nabywanie nieprawidłowych przekonań, dlatego należałoby
wzmocnić ten aspekt w oratoriach salezjańskich.

Wykres 2. Rozmowa na temat wiary.

Pierwsze pytanie badające skuteczność oddziaływania oratorium na rozwój duchowy i moralny podopiecznych dotyczy
przyjmowanych postaw i ogólnego postępowania młodzieży.
Jest to pytanie o dużym stopniu ogólności, jednak może pokazać wpływ działań wychowawczych i duszpasterskich na podopiecznych. Zatem ankietowani mieli za zadanie zaznaczyć na
skali porządkowej, jacy stali się przez to, że należą do oratorium. Najbardziej negatywny wpływ oratorium określono wyrażeniem zdecydowanie gorszy/a, a najbardziej pozytywny
określeniem zdecydowanie lepszy/a. Odpowiedzi respondentów prezentują wykresy numer 3 i 4.
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Wykres 3. Wpływ oratorium na postępowanie młodzieży.

Analizując przedstawiony wyżej wykres należy zauważyć,
że żaden ankietowany nie wskazał negatywnego wpływu oratorium na jego postępowanie. Ewidentnie świadczy to o walorach wychowawczych i duszpasterskich oraz wpływie na rozwój moralny, gdyż przyjmowanie określonych zachowań
wiąże się właśnie z dziedziną moralności. Wprawdzie 16 osób,
czyli 9% badanych stwierdziło, że oratorium nie ma żadnego
wpływu na ich postępowanie, że są tacy sami. Jednak wiąże
się to z różnymi czynnikami, jak na przykład słaba częstotliwość przychodzenia do oratorium, czy należenie do niego od
niedawna. Zatem 91% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. 48 osób uznało, że są raczej lepsi, 54
ankietowanych przyznało, że są lepsi, a 53 dzięki przychodzeniu do oratorium jest zdecydowanie lepszych. Wyniki te wskazują na bardzo dobre skutki formacji moralnej oraz ogólnoludzkiej w oratorium. Młodzież tam przychodząca
w zdecydowanej większości staje się dużo lepsza i co najważniejsze sama to zauważa.
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Wykres 4. Wpływ oratorium na postępowanie młodzieży

Kolejne pytanie dotyczy w sensie ścisłym stanu wiary respondentów oraz jej zależności od uczęszczania na zajęcia
oratorium. Ma ono sprawdzić, czy realizowany jest nadrzędny
cel oratorium, czyli przybliżanie młodych ludzi do Boga, rozwijanie ich wiary i pogłębianie relacji z Jezusem. Badane osoby miały zadanie podobne do poprzedniego polegające na zaznaczeniu odpowiedniej wartości na skali pomiarowej. Pytanie
brzmiało w następujący sposób: Czy przez to, że należysz do
oratorium Twoja wiara stała się: zdecydowanie słabsza < słabsza < raczej słabsza < taka sama < raczej lepsza < lepsza <
zdecydowanie lepsza. Wykresy numer 5 i 6 pokazują, jak odpowiadali ankietowani.
Najczęściej udzielano odpowiedzi, że dzięki uczestnictwu
w życiu oratorium wiara stała się zdecydowanie mocniejsza.
Jest o tym przekonanych 53 respondentów. Niewiele mniej, bo
51 ankietowanych, twierdzi, że ich wiara jest po prostu mocniejsza. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 42 badanych, razem
daje to 86% wszystkich ankietowanych (patrz wykres numer
5). Pojawiło się także 16 odpowiedzi twierdzących, że przynależność do oratorium nie ma żadnego wpływu na wiarę. Być
może te 16% badanych to osoby, które przed przyjściem do
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Wykres 5. Wpływ oratorium na rozwój wiary.

Wykres 6. Wpływ oratorium na rozwój wiary (w %).
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placówki posiadały wiarę na bardzo wysokim poziomie. Choć
wydaje się, że jest to raczej niemożliwe, gdyż jakość wiary nigdy nie może osiągnąć punktu szczytowego. 2 respondentów
stwierdziło, że ich wiara osłabła po przyjściu do oratorium.
Aby można było powiedzieć coś więcej na ten temat należałoby osobno zbadać przyczyny takiego stanu rzeczy, ponieważ
przeprowadzona próba nie daje możliwości ich poznania. Podsumowując, oratorium to miejsce, w którym młodzież może
rozwijać i pogłębiać swoją wiarę. Dzięki uczestnictwu w różnych praktykach religijnych ich wiara staje się mocniejsza.
Ostatnie pytanie z tego działu dotyczyło wpływu oratorium
na jakość relacji z Panem Bogiem, która w najprostszy sposób
wyraża się w częstotliwości modlitwy. Zatem młodzież miała
za zadanie zaznaczyć na skali pomiarowej, czy od czasu przychodzenia do oratorium modli się częściej, czy rzadziej. Graficzne przedstawienie uzyskanych odpowiedzi przedstawiają
wykresy numer 7 i 8.

Wykres 7. Wpływ oratorium na modlitwę.
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Ankietowani w większości udzielali pozytywnych odpowiedzi. Zdecydowaną poprawę częstotliwości praktykowania
modlitwy wskazało 32 badanych. Innych 38 ankietowanych
również stwierdziło u siebie poprawę w tej materii. Natomiast
po 49 wskazań otrzymały odpowiedzi raczej częściej oraz tak
samo. Zatem 70% młodzieży twierdzi, że przychodzenie do
oratorium sprawiło, że modlą się częściej, a 28% z nich nie zauważyło żadnych zamian. Pozostałe 2%, czyli 3 osoby wskazały na negatywny wpływ oratorium na ich praktyki religijne,
jednak wiele czynników sprawia, że wiarygodność tych odpowiedzi pozostawia wiele do życzenia. Można, więc stwierdzić,
że także w obszarze praktyk religijnych, a konkretnie modlitwy, oratorium pomaga wzrastać młodym ludziom i kształtować ich pobożność.

Wykres 8. Wpływ oratorium na modlitwę.

W przeprowadzonej ankiecie zapytano młodzież o motywacje przychodzenia do Oratorium, które zostały ujęte w czterech kategoriach odpowiadających metaforom oratorium określonym przez Twórcę – św. Jana Bosko: parafii, domu, szkoły
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i boiska. Zadanie polegało na uszeregowaniu odpowiedzi
w kolejności od najważniejszej (1) do najmniej ważnej (4).
Poniższy wykaz prezentuje ilość wskazań danej kategorii, jako
pierwszorzędnej motywacji przychodzenia do Oratorium.

Wykres 9. Motywacje przychodzenia do oratorium.

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące motywacji przychodzenia do Oratorium pokazuje, że najistotniejszy dla młodzieży i zarazem najlepiej realizowany w oratorium jest obszar
rozwoju duchowego i moralnego. Na równie wysokim poziomie jest rodzinna atmosfera oraz relacje międzyosobowe. Oratoria dla zdecydowanej większości ich członków są drugim
domem, w którym czują bezpiecznie i są akceptowani.
Badane oratoria salezjańskie proponują młodzieży wiele
różnorodnych form, które sprzyjają rozwojowi duchowemu
i moralnemu młodzieży. Wspólne modlitwy i nabożeństwa pomagają w nawiązywaniu głębokiej relacji z Bogiem, a możliwość przystępowania do sakramentów otwiera ich na działanie
samego Chrystusa. Istotna w kształtowaniu dojrzałej wiary
jest również lektura i rozważanie Pisma Świętego oraz wspólne odprawianie Liturgii Godzin. Działania te przynoszą zdecydowanie pozytywne rezultaty. Młodzież należąca do oratorium
deklaruje, że ich postępowanie stało się lepsze, a wiara i rela275
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cja z Bogiem mocniejsza. Wszystko to ma także dobry wpływ
na częstotliwość własnej modlitwy. Wszystkie te aspekty muszą być nieustannie wzmacniane i ulepszane, aby oratorium
mogło prowadzić młodych ludzi do świętości. Szczególnym
zadaniem jest stworzenie lepszych warunków dla dzielenia się
wiarą oraz związanymi z nią problemami, czy pytaniami.
Słowa kluczowe: system prewencyjny, św. Jan Bosko, oratoria salezjańskie, duszpasterstwo młodzieżowe, pedagogika
pastoralna.
Oratorium – Center For Youth as Salesian proposals for
the implementation of youth ministry in Poland.
The article Oratorium – Center For Youth as Salesian proposals for the implementation of youth ministry in Poland presents the results of empirical studies, have been conducted in
salesian oratories in the provinces of Wroclaw (conducted by
the the Salesians of Don Bosco and the Daughters of Mary
Help of Christians) in 2012.
Respondents (young people from the oratories) ansverend
to questions about religious practice and spiritual growth in salesian oratories. Results of the study show that in these centers
are implemented youth ministry with positive effects.
Keywords: the preventive system, st. John Bosco, salesian
oratories, youth ministry, pastoral pedagogy.
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Młodzież gimnazjalna znakiem czasu
dla duszpasterstwa młodzieżowego
w Archidiecezji Warszawskiej
Organizacja duszpasterstwa młodzieżowego wymaga gruntownego przygotowania. Jedną z podstawowych rzeczy, konieczną już na wstępie jest wnikliwe poznanie grupy, wobec której
prowadzona będzie działalność duszpasterska. W tym celu często wykorzystuje się nauki pomocnicze dla teologii pastoralnej.
Ich empiryczny charakter pozwala na uzyskanie bardzo konkretnych informacji, dzięki którym staje się możliwe rozważanie nad
kształtem i formą przygotowywanego duszpasterstwa.
Współcześnie często można zetknąć się z opinią, iż młodzież, zwłaszcza gimnazjalna to najgorsza, najbardziej oporna
i kłopotliwa grupa. W większości przypadków na taki sposób
postrzegania gimnazjalistów wpływa kilka czynników. PierwMichał Laskowski, mgr lic. teologii pastoralnej, doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książki
„Duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej w Archidiecezji Warszawskiej po
roku 1999”. W swoim dorobku naukowym posiada liczne artykuły oraz wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół duszpasterstwa młodzieży, z którą pracuje
ucząc w szkole jako katecheta.
1
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szym z nich jest tworzenie obrazu nastolatków w oparciu o pojedyncze jednostki bądź sytuacje, zwłaszcza jeśli zostaną one
w tendencyjny sposób przekazane opinii publicznej. Takie zachowania oprócz tworzenia niekorzystnego wizerunku młodych osób powodują jeszcze jeden, bardzo istotny skutek –
uprzedzenia ze strony dorosłych oraz stereotypowe podejście,
które niestety często można zaobserwować nawet u osób odpowiedzialnych za kształtowanie młodego pokolenia. Być
może jest to również jedna z przyczyn trudności w znalezieniu
chętnych animatorów do prowadzenia grup nastolatków przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na negatywne
postrzeganie osób w okresie adolescencji jest brak zrozumienia
ze strony otoczenia2. Powoduje to bardzo poważne skutki, które mogą prowadzić do wzajemnej izolacji, a w skrajnych wypadkach do ignorancji lub narastającej agresji. W takich przypadkach często popełniane są dwa błędy. Pierwszy to zbytnia
pobłażliwość, drugi polega na wygórowanych wymaganiach.
Powszechnie przyjęty obraz gimnazjalistów często jednak
jest bardzo różny od rzeczywistości. Niewątpliwym staje się
zatem potrzeba dokonania badań, których wyniki zapewniłyby
możność wnikliwego poznania młodych osób. Odpowiedzią
na to zadanie jest niniejszy artykuł. Jego celem jest przedstawienie wybranych wyników badań przeprowadzonych
w trzech gimnazjach Archidiecezji Warszawskiej w roku
szkolnym 2010/2011. Zaprezentowane dane pozwolą na podjęcie skutecznej pracy duszpasterskiej z młodymi oraz pobudzą do zagłębienia się w tematykę3.
Zob. Dorośli nas nie rozumieją!, http://www.archiwum.mlodziez.
info/index.php?pageid =3219 [04.07.2014].
3
Całościowe wyniki wspomnianych badań autor opublikował w książce: M. Laskowski, Duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej w archidiecezji
warszawskiej po roku 1999, Warszawa 2013.
2
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Wspomniane badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników, autor osobiście udał się do wybranych uprzednio placówek oświatowych i po otrzymaniu stosownej zgody dyrekcji
rozdał młodzieży podczas jednostki lekcyjnej kwestionariusze
ankiet, które zawierały w sobie pytania otwarte oraz zamknięte. Rozdane ankiety zostały wypełnione przez gimnazjalistów
niezwłocznie po ich otrzymaniu, co pozwoliło na samodzielne
udzielenie odpowiedzi przez każdego z pytanych. Praktyka
pracy z młodzieżą gimnazjalną nakazuje domniemać, iż jeśli
ankiety zostałyby rozdane do wypełnienia w domach, to zaledwie niewielki procent rozdanych kwestionariuszy wróciłby do
autora, albo większość z nich byłoby identycznie wypełnionych, gdyż byłby one uzupełniane wspólnie przez ogół grupy
podczas na przykład jednej z przerw miedzy lekcjami.
Doboru próby dokonano uwzględniając specyfikę terenu
Archidiecezji. Ze względu na jej zróżnicowanie wzięto pod
uwagę środowiska: wielkomiejskie, miejskie, wiejskie. Pominięcie wspomnianych kryteriów mogłoby doprowadzić do
otrzymania wyników, które byłyby nieprawdziwym obrazem
całości społeczności gimnazjalistów w Archidiecezji Warszawskiej. Przypuszczenie to zostało potwierdzone przez samą
młodzież, która udzielała odpowiedzi na zadawane pytania.
Dane uzyskane na podstawie uzupełnionych kwestionariuszy
ukazały, iż mimo podejmowania podobnych inicjatyw duszpasterskich zarówno w Warszawie jak i na terenach odległych od
stolicy o zaledwie 30 kilometrów przynoszą one zupełnie różne efekty. Powodem tego może być sporo czynników, jednym
z nich jest różnica w stylu życia u osób mieszkających w aglomeracji od tych, które zamieszkują tereny wiejskie. Na wsiach
często można zaobserwować zjawisko polegające na tym, że
infrastruktura budynków parafialnych jest jedynym oprócz
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szkoły miejscem, gdzie młodzi mogą się wspólnie spotkać
w grupie rówieśniczej, stąd chętniej uczestniczą oni w inicjatywach duszpasterskich.
Ukazana powyżej argumentacja dementuje wątpliwości dotyczące sposobu doboru próby badania. Szczegółowe informacje w tej kwestii przedstawia tabela 1.
Razem
N

%

Płeć
Dziewczęta

70

59,8

Chłopcy

47

40,2

46

39,3

-

-

38

32,5

-

-

33

28,2

Gimnazjum w Lesznie

33

28,2

Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie

42

35,9

Gimnazjum nr 81 w Warszawie

42

35,9

Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 20 tysięcy mieszkańców
Miasto od 21 do 100 tysięcy mieszańców
Miasto od 101 do 500 tysięcy mieszkańców
Miasto powyżej 501 tysięcy mieszkańców
Szkoła

Tabela 1. Społeczno-demograficzna charakterystyka próby badania duszpasterstwa młodzieży gimnazjalnej w Archidiecezji Warszawskiej.

Z tabeli 1. wynika, iż badania przeprowadzono w trzech
gimnazjach: Gimnazjum w Lesznie, Gimnazjum nr 1 Pruszkowie, Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego
w Warszawie. Do wzięcia udziału w badaniach zaproszono po
dwie klasy trzecie z każdej z trzech wspomnianych szkół.
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Łącznie liczba respondentów wyniosła 117 osób: 70 dziewcząt
i 47 chłopców4.
W tym miejscu warto dokonać wyjaśnienia dotyczącego
wyboru szkoły a nie parafii jako miejsca przeprowadzenia badań. Motywem tego działania była troska o rzetelność i wiarygodność wyników. Szkoła jest specyficznym miejscem, zbierającym w sobie całą młodzież gimnazjalną z danego obszaru.
Dzięki temu autor miał dostęp do pełnego środowiska gimnazjalistów. Udając się jedynie do parafii, istniałaby możliwość
przebadania jedynie młodzieży silnie związanej z Kościołem.
W związku z tym uzyskane wyniki nie przedstawiłyby prawdziwego obrazu gimnazjalistów.
Wyjaśnienia domaga się również fakt przeprowadzenia badań jedynie wśród uczniów klas trzecich gimnazjum. Powszechnie wiadomo, że jest to ostatnia klasa na poziomie gimnazjum. Gimnazjaliści, kończący szkołę, mają pełniejszą
wiedzę i doświadczenie niż ich młodsi koledzy znajdujący się
na niższych poziomach edukacyjnych. Ponadto biorąc pod
uwagę poszczególne fazy rozwojowe tak młodych osób, okazuje się, że różnice pomiędzy uczniami uczęszczającymi do
pierwszej klasy gimnazjum, a będącymi w klasie trzeciej są
ogromne. Osoby rozpoczynające naukę w gimnazjum mają
jeszcze bardzo wiele dziecinnych zachowań i ich sposób patrzenia na wiele spraw jest zatem bardzo dziecinny. Przeprowadzenie badań wśród trzecioklasistów daje możliwość uzyskania pełniejszych i dojrzalszych odpowiedzi.

Dysproporcja zachodząca pomiędzy liczbą przebadanych dziewcząt
i chłopców nie była zamierzona przez autora. Wynikła ona z faktu objęcia
badaniem konkretnej klasy w szkole, gdzie autor nie posiadał wglądu w listę uczniów danego oddziału klasowego.
4
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Podejmując się zbadania grupy młodzieży gimnazjalnej Archidiecezji Warszawskiej dla celów udoskonalenia duszpasterstwa młodzieżowego autor czuje się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie: „jaki jest współczesny
gimnazjalista, wobec którego podejmowane będą inicjatywy
duszpasterskie?”. Odpowiedź ta jest niezwykle istotna. Bez
niej nie będzie możliwym stworzenie takich form działalności
duszpasterskiej, które przynosiłyby owoce.
Pierwszą niezwykle istotną sprawą jest obecność i częstotliwość modlitwy w życiu nastolatków. Szczegółowe informacje
w tej kwestii prezentuje tabela 2.

Codziennie rano i wieczorem
Raz dziennie (rano lub
wieczorem)
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Rzadziej niż raz w tygodniu
Tylko w razie nagłej potrzeby
(klasówka, choroba, itp.)
Nigdy
Brak odpowiedzi
Razem

Dziewczęta Chłopcy
(N=70)
(N=47)
10,0
10,6

Ogółem
(N=117)
10,3

15,7

23,4

18,8

11,4
17,1
10,0

17,0
21,3
6,4

13,7
18,8
8,5

8,6

8,5

8,5

24,3
2,9
100,0

12,8
100,0

19,7
1,7
100,0

Tabela 2. Częstotliwość modlitwy (dane w %).

Wyniki przedstawione w tabeli 2. ukazują, że codziennie
rano i wieczorem modli się zaledwie około 10% ankietowanych
gimnazjalistów. Raz dziennie, rano lub wieczorem modli się
prawie 19% respondentów. Sytuacja zdecydowanie lepiej wygląda u chłopców (23,4%) niż u dziewcząt (15,7%). Nieregular282
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ną modlitwę o częstotliwości kilka razy w tygodniu wykazuje
prawie 14% badanych. Podobnie jak poprzednio można zaobserwować bardziej pozytywne z punktu widzenia duszpasterstwa wyniki u płci męskiej (różnica między wynikami dziewcząt wyniosła ponad 5%). Modlitwę raz w tygodniu deklaruje
prawie 19% respondentów. Analogicznie do wcześniejszych danych korzystniej wyglądają one u chłopców (21,3%), niż
u dziewcząt (17,1%). Tylko w razie nagłej potrzeby modli się
8,5% gimnazjalistów. U obu płci wynik ten jest bardzo zbliżony.
Niepokojącym może okazać się fakt, iż nie modli się aż prawie
20% gimnazjalistów. Spoglądając na te dane przy uwzględnieniu kryterium płci okazuje się, że co czwarta dziewczyna wcale
się nie modli. Zdecydowanie optymistyczniej odpowiedzi te
wyglądają u chłopców, chociaż fakt, iż co ósmy z nich nie modli
się wcale, też nie jest powodem do spoczęcia na laurach i pozostawieniu tej wiedzy bez odpowiedniej reakcji duszpasterskiej.
Przedstawione wyniki wskazują na znacznie głębszy problem niż brak modlitwy. Jest on jedynie wierzchołkiem góry
lodowej, u podstaw której stoi brak żywej relacji z Bogiem.
Tego typu pesymistyczny obraz rzeczywistości niesie jednak
za sobą nadzieję. Polega ona na ukazaniu kierunku, w którym
musi zmierzać posługa skierowana do młodzieży.
Zastanawiającym może okazać się fakt, iż młodzi jeszcze
niecałe 25 lat temu dostrzegali dużą wartość modlitwy w życiu
chrześcijanina (ponad 90% badanych). Twierdzenie to powstało w oparciu o wyniki badań młodzieży szkół ponadpodstawowych przeprowadzone w 1990 roku, a opublikowane w książce księdza Jana Przybyłowskiego Jak się modli polska
młodzież? Studium socjologiczne5 z 2013 roku. Rodzi się więc
kilka pytań: co zmieniło się przez niespełna ćwierć wieku
Zob. J Przybyłowski, Jak się modli polska młodzież? Studium socjologiczne, Warszawa 2013, s. 145 – 147.
5
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w mentalności dorastających osób? czy uzyskane wyniki dotyczące modlitwy gimnazjalistów są efektem zaniedbania
w dziedzinie metodologii, która okazuje się przestarzała, ponieważ nie uwzględnia uwarunkowań współczesności?
Być może w ten sposób postawione pytania zmuszą do refleksji nad tak istotną kwestią, jaką jest modlitwa i pozwolą na
podjęcie odpowiednich kroków w celu poprawy obecnej sytuacji. W ocenie autora, dobrym pomysłem rozwiązującym problem byłoby prowadzenie działań polegających na ubogacaniu
się wzajemnym młodych osób. Nie ma nic bardziej wpływającego na poglądy młodego człowieka, jak jego o kilka lat starszy kolega/koleżanka. Siła tego często nieświadomie dawanego świadectwa jest wielokrotnie niedoceniana. Zatem może
warto do pracy duszpasterskiej z młodzieżą zaprosić ich starszych kolegów, którzy w łatwiejszy niż w przypadku relacji
dorosły – nastolatek sposób dotrą do gimnazjalistów.
Uzupełnieniem wiadomości dotyczących relacji młodych
osób z Bogiem są dane przedstawiające częstotliwość uczestnictwa gimnazjalistów we Mszy Świętej, które szczegółowo
ukazuje tabela 3.
Dziewczęta
(N=70)
27,2

Chłopcy
(N=47)
44,7

Ogółem
(N=117)
34,3

Prawie w każdą niedzielę

22,9

25,5

23,9

Zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu

15,7

4,3

11,1

Tylko w wielkie święta lub
z okazji ślubu, pogrzebu, itp.

27,1

14,9

22,2

7,1

10,6

8,5

100,0

100,0

100,0

W każdą niedzielę

Nigdy
Razem

Tabela 3. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej (dane w %).
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Z tabeli 3 wynika, że około jedna trzecia młodzieży uczestniczy regularnie w niedzielnej Mszy Świętej. Biorąc pod uwagę kryterium płci widzimy, iż znacznie lepiej wynik ten wygląda u chłopców niż dziewcząt. Około jedna czwarta
gimnazjalistów uczestniczy we Mszy Świętej prawie w każdą
niedzielę. Okazjonalne uczestnictwo w Eucharystii6 jest deklarowane zwłaszcza przez żeńską część respondentów i stanowi
prawie połowę badanych dziewcząt. Kompletny brak uczestnictwa oświadcza 8,5% respondentów.
Uzyskane dane przełamują stereotypy dotyczące tego, że
dziewczęta są bardziej religijne od chłopców. Jeśli zestawimy
je z odpowiedziami respondentów prezentowanymi w tabeli
2., to okazuje się, że współczesne dziewczęta w wieku gimnazjalnym patrząc pod kątem pracy duszpasterskiej, wymagają
jej wzmożonych nakładów. Wynik ten może być spowodowany faktem, iż najczęściej duszpasterstwo młodzieżowe w parafiach powierzane jest młodemu kapłanowi, który często posiada krótki staż w kapłaństwie. Takiemu prezbiterowi jest
znacznie łatwiej trafić do chłopców, gdyż nie dzieli ich bariera
płci. To właśnie ona może stanowić przyczynę opisywanej sytuacji. Warto zatem podjąć refleksję nad przygotowaniem kapłanów do pracy z dziewczętami. Jest rzeczą oczywistą, iż nie
jest to łatwe zadanie. Kłopotliwym może okazać się również
sposób, według którego owo przygotowanie miałoby zaistnieć. Dla wielu mógłby wydać się kontrowersyjnym pomysł
wprowadzenia do programu nauki w seminariach duchownych
obowiązkowych warsztatów komunikacji z płcią przeciwną.
W ocenie autora taki jednak postulat jest wart uwagi, przy
równoczesnym jednak podjęciu refleksji nad formą jego
organizacji.
Autor w tym miejscu bierze pod uwagę odpowiedzi: Zazwyczaj 1-2
razy w miesiącu oraz Tylko w wielkie święta lub z okazji ślubu, pogrzebu itp.
6
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Przedstawione dane uzyskane przez autora warto zestawić z
wynikami badań prezentowanymi w artykule ks. M. Kalinowskiego7, w którym podaje on powody braku uczestnictwa młodzieży we Mszy Świętej. Mimo faktu, iż we wspomnianych
badaniach młodzież została potraktowana ogólnie, bez podziału na szczegółowe kategorie wiekowe, co czyni niemożliwym
wyodrębnienie spośród respondentów grupy gimnazjalistów,
warto się z nimi zapoznać. Otóż z przedstawionych danych
wynika, że najczęstszym powodem nieuczestniczenia w Eucharystii jest lenistwo (24,7%), kolejnym zrażenie się do księży (13,5%), następnym brak odczuwania potrzeby uczestnictwa (13,3%), zmęczenie i brak czasu (7,3%), niezgadzanie się
z nakazem Kościoła (4,7%), możliwość modlenia się w domu
(4,5%), inne motywy (10,7%), brak odpowiedzi (37%)8.
Powyższe wyniki stają się cennym uzupełnieniem danych
zawartych w tabeli 3. Są one również potwierdzeniem wcześniej stawianej przez autora hipotezy, iż przyczyną obecnego
stanu religijności młodych osób jest ich brak żywej relacji
z Bogiem. Jeśliby ona istniała, to otrzymane odpowiedzi byłyby inne. Oczywiście autor zdaje sobie sprawę z faktu, iż wcale
wspomniane źródło problemu nie jest jednym powodem zaistniałej rzeczywistości. W jego mniemaniu jednak, jest ono epicentrum problemu.
W celu pozyskania jeszcze pełniejszego obrazu gimnazjalistów wskazanym jest przeanalizowanie ich częstotliwości
przystępowania do sakramentów: pokuty i pojednania oraz
Eucharystii. Szczegółowo zagadnienie to ilustruje tabela 4.
Zob. M. Kalinowski., Duszpasterstwo młodzieży, w: Duszpasterstwo
specjalne, R. Kamiński, B. Drożdż (red.), Lublin 1998, s. 28-32.
8
Prezentowane wyniki dotyczą pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wynik nie sumuje się do 100.
7
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Komunia
Święta
21,4
14,5
17,9
20,5
13,7
12,0
100,0

Raz w tygodniu lub częściej
Raz na dwa tygodnie
Raz w miesiącu
Raz w roku
Raz na kilka lat
Nigdy
Razem

Sakrament
pokuty
0,9
2,6
42,7
25,6
15,4
12,8
100,0

Tabela 4. Częstotliwość przystępowania do Komunii Świętej oraz sakramentu poktuy i pojednania (dane w %).

Z danych zawartych w tabeli 4. wynika, iż zaledwie średnio
co piąty respondent regularnie przystępuje do Komunii Świętej. Otrzymane informacje warto w tym miejscu zestawić
z uczestnictwem gimnazjalistów we Mszy Świętej na podstawie poprzedniej tabeli. Okazuje się zatem, że istnieje pewna
grupa młodzieży, stanowiąca około jedną piątą całej społeczności, która stara się żyć w stałej łączności z Bogiem. Potwierdzeniem tej hipotezy jest również fakt, iż podobna liczba nastolatków modli się przynajmniej raz dziennie9
Odpowiedź: Raz na dwa tygodnie deklaruje 14,5% respondentów, raz w miesiącu 17,9%. Niepokojącym zjawiskiem jest
fakt, iż przyjmowanie Komunii raz w roku bądź rzadziej deklaruje prawie połowa ankietowanych. Taki wynik staje się
kolejnym potwierdzeniem tezy braku żywej relacji młodego
człowieka z Bogiem.
Przedstawiony materiał informujący o częstotliwości przystępowania do sakramentu Eucharystii warto porównać z wynikami
dotyczącymi sakramentu pokuty. Okazuje się, że jedynie 3,5%
respondentów odczuwa częściej niż raz w miesiącu potrzebę
9

Informację tą zaczerpnięto z tabeli 2.
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spowiedzi. Regularną comiesięczną spowiedź deklaruje 42,7%
respondentów. Fakt ten może świadczyć o nabyciu przez młodzież pewnego nawyku spowiadania się z taką częstotliwością.
Przyzwyczajenie to mogło zostać im wpojone na szkolnych lekcjach religii w szkole podstawowej, gdzie wielokrotnie katecheci
zachęcają do regularnej pierwszopiątkowej spowiedzi.
Deklaracje spowiedzi raz w miesiącu warto zestawić z wynikiem dotyczącym przystępowania raz w tygodniu do Komunii Świętej. Okazuje się, że zaledwie połowa spowiadających
się regularnie co miesiąc, trwa w łasce uświęcającej, która pozwala przyjąć raz w tygodniu Komunię Świętą. Zastanawiająca jest zatem przyczyna, z powodu której wspomniana część
respondentów, skoro czuje potrzebę regularnej spowiedzi (co
może świadczyć o pewnej świadomości), nie stara się w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego wcześniej odzyskać łaskę uświęcającą. Hipotez wyjaśniających powyższą sytuację
może być wiele. Pośród nich można wymienić: strach przed
częstą spowiedzią, brak wiedzy dotyczącej możliwości częstego spowiadania się, lenistwo. Najprawdopodobniejszym jednak wydaje się autorowi twierdzenie, iż młodzi wyuczyli się
w sposób mechaniczny przystępować do spowiedzi jedynie
w pierwsze piątki miesiąca. W takim przypadku wątpliwym
pozostaje prawdziwe duchowe przeżycie sakramentu.
Kolejnym ważnym problemem dotyczącym spowiedzi jest
fakt, iż ponad połowa badanych gimnazjalistów spowiada się
rzadziej niż raz w miesiącu. Najbardziej niepokojąca jest deklaracja aż 12,8% respondentów, którzy wcale się nie spowiadają.
W poszukiwaniu przyczyny tego zjawiska autorowi przychodzi
na myśl być może bardzo surowa odpowiedź: lenistwo i zaniedbanie. Początkowo radykalizm w niniejszej ocenie może wydać się zbyt srogi. Jednak warto podkreślić, iż przedstawiony
problem dotyczy młodzieży gimnazjalnej. Według autora, osoby w tym wieku nie mają raczej konkretnych powodów do uni288
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kania spowiedzi. Najczęstszymi osobami unikającymi spowiedzi są ludzie trwający w grzechu np. żyjąc w niesakramentalnym
związku. Problem ten jednak gimnazjalistów nie dotyczy. Kolejną przyczyną może być brak wiedzy dotyczącej samego sakramentu. Jest ona jednak systematycznie przekazywana młodym podczas szkolnych lekcji religii. Jej brak może wynikać
przede wszystkim z braku chęci do przyswajania tych nauk,
które są niezwykle ważne dla rozwoju duchowego dorastającej
osoby. Zatem z uwagi na przedstawioną argumentację, wcześniejsza ocena autora wydaje się być uzasadniona.
Drugą z przyczyn może okazać się wielokrotnie już przywoływany brak osobowej relacji z Bogiem. Poszukując korzeni tego zjawiska warto zwrócić uwagę nie tylko na duszpasterzy, ale przede wszystkim na rodziny młodych osób.
Środowisko rodzinne odgrywa w tym przypadku kluczową
rolę. To właśnie w nim młody człowiek, zainspirowany przykładem rodziców powinien wzbudzić w sobie chęć poznania
Boga i nawiązania z Nim relacji10. Potrzeba zatem, aby w rodzinach podejmowano z młodymi rozmowy dotyczące spraw
związanych z religią, wiarą, Bogiem. Ich występowanie ukazuje diagram 1.

Wykres 1. Podejmowanie tematów religijnych w rodzinie (dane w %).
10

Zob. FC 60.
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Z odpowiedzi respondentów wynika, iż w zaledwie u 10,2%
badanych rodzin często podejmowane są tematy religijne.
Przeważającą większość, stanowiącą prawie 75% są rodziny,
które okazjonalnie podejmują w swych dialogach tematy związane z religią. Dla wielu wynik ten może wydawać się zadowalający. Koniecznym jednak jest wzięcie pod uwagę, że odpowiedzi te były deklarowane przez osoby w wieku 13-16 lat.
Doświadczenie pracy z tak młodymi osobami zmusza do mniemania, iż kryterium czasami dla nastolatków jest bardzo elastyczne. W ich odczuciu, zwrot ten jest bardzo uniwersalny.
Opierając się o to przekonanie, gimnazjaliści stosują go zarówno do sytuacji, które zdarzają się cyklicznie z dużą częstotliwością oraz do tych zdarzających się bardzo sporadycznie.
Na uwagę zasługuje również sposób w jaki te rozmowy są
prowadzone. W oparciu o liczne dyskusje autora z młodymi
ludźmi, niestety okazuje się, że dialogi tego typu polegają często na poszukiwaniu i wytykaniu błędów w Kościele i sprowadzają się do narzekań na poszczególne osoby z duchowieństwa. Taki stan rzeczy może w radykalny sposób przyczynić
się do stworzenia młodym osobą niezwykle mocnej bariery
o bardzo specyficznym działaniu. Z jednej strony będzie ona
blokowała im dostęp do inicjatyw duszpasterskich (rodzice nie
pozwolą gimnazjalistą na uczestniczenie w nich, ponieważ nie
dostrzegają w tym sensu), z drugiej strony sami młodzi stworzą w sobie rożne uprzedzenia.
Z przykrością również należy stwierdzić, iż w ponad 15%
rodzin na tematy religijne nigdy nie prowadzi się dialogu.
W tym miejscu warto zastanowić się, co warunkuje uzyskane
odpowiedzi. Jedną z przyczyn może być coraz częściej dostrzegalny brak czasu na prowadzenie wszelkich rozmów
w rodzinach. Świadczy to również o pewnym kryzysie rodziny
jako środowiska wspomagającego rozwój religijności. Bez po290
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ruszania tematów związanych z religią, wiarą i Bogiem, prawidłowy jego przebieg u młodych osób zostaje utrudniony.
Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań prowadzonych przez autora są jednie wybraną częścią całości danych
zdobytych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
uczniów wybranych gimnazjów w Archidiecezji Warszawskiej.
Ich zadaniem było zmuszenie do podjęcia refleksji nad całością
duszpasterstwa młodzieżowego. Dostarczone w ten sposób informacje nie pozostawiają wątpliwości, iż praca duszpasterska
z młodymi ludźmi wymaga odnowienia w nich fundamentów,
bez których całość duszpasterstwa nie przyniesie oczekiwanych
owoców. Są nimi: modlitwa, Msza Święta, sakramenty. Wielokrotnie w powyższym tekście autor próbował wskazywać na
przyczyny braku u gimnazjalistów wymienionych podstaw. Być
może rozwiązaniem tego problemu byłoby poszukiwanie na
nowo metod, które przyprowadzą młodych do Chrystusa.
Współcześnie można zaobserwować tendencje polegającą na
odchodzeniu dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej od
szkolnych lekcji religii oraz całości życia religijnego. Dostrzegalny powrót młodzieży na religię w gimnazjach często jest motywowany pragnieniem otrzymania sakramentu bierzmowania.
Ta dość interesowna motywacja może być jednak wykorzystana
przez duszpasterzy. Skoro młodzi sami zaczną powracać do
praktyk religijnych (np. Msza Święta), nawet jeśli byłoby to początkowo interesowne – „jestem, bo chcę bierzmowanie”, warto
w posłudze duszpasterskiej wobec nich skupić się na ich „jestem” i w oparciu o nowo opracowane metody ukazać im potrzebę przebywania z Chrystusem, aby wcześniejsze „jestem, bo
chcę bierzmowanie” zamieniło się w „jestem, bo kocham…”.
Jeśli udałoby się rozpalić w sercach młodych ogień miłości
Chrystusowej, byłby to najlepszy owoc wszelkich form pracy
duszpasterskiej z dorastającym człowiekiem.
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The youth of middle school of the Archdiocese of Warsaw
The article The youth of middle school of the Archdiocese of
Warsaw is an assistance in organizing the youth ministry. The
results of empirical studies, which are presented in that article,
have been conducted in three middle schools of the Archdiocese of Warsaw in the school year 2010/11, taking into account
the specifics of the Archdiocese. Due to the diversity of the Archdiocese, metropolitan, urban and rural environments were
taken into consideration. Thus data show the current status of
pastoral measures towards young people and provide information about the religiousness of tested group. Knowledge of the
above contents is becoming an essential element in designing
and setting the future direction of pastoral work with young
people.
Keywords: ministry of school students; high school; Archdiocese of Warsaw; youth.
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On what basis do young people define
their religiousness?
A methodological monograph
with pastoral implications based on
the writer’s own empirical analyses
of the presence of religion in the life
of young people
1. About conducted research and evaluation of religion
In research on religiousness we use tools created in the
1970s by Rev. Władysław Piwowarski, who defined 7 parameters of religiousness2, which constitute the foundation of all
quantitative studies concerning this subject matter. Contemporary researchers are modifying them, adding further parameters, or removing the inessential variables which supposedly
describe religiousness. The study which forms the grounds for
this article has a similar story.
Mateusz Jakub Tutak, dr teologii pastoralnej, socjolog i pedagog;
asystent na Wydziale Teologicznym UKSW; zajmuje się rzeczywistością
społeczno-religijną współczesnej młodzieży oraz wykorzystaniem nauk
społecznych w teologii pastoralnej.
2
Piwowarski W., Operacjonalizacja pojęcia „religijność”, in: Studia
Socjologiczne, 1975 no. 4(59).
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The said study was conducted in 2012 for the purposes of
a Slovak and Polish research on young people. The subjects
were 564 graduates of different types of secondary-schools in
the Warsaw archdiocese and the Łomża diocese3. Among questions about education, upbringing, leisure time, and risky behavior, there were also some concerning religiousness. As
a supplement to the set of indexes determining religiousness,
the authors introduced a 5-point scale into the study for the
purpose of evaluating the presence of religion in the lives of
the subjects.
In this paper these evaluations will be analyzed in relation
to other questions asked in the study. In other words, we are interested in the question of whether there is a relation between
the evaluation of religion and other attitudes, opinions or facts
that the respondents were asked about, and which are associated with the religious aspect of one’s life. Approaching the
issue from a pastoral point of view, we want to check whether
the evaluation of religiousness translates into the lives of
young people. If, however, we detect such a correspondence,
another question will be how does it help us get to know and
understand the lives of young people. From the methodological side, such a verification will allow us also to determine
whether the proposed 5-point scale for evaluating religion in
the life of a respondent is a credible index that is worth applying when examining religiousness.
Distribution of respondents according to basic social and demographic data: 50.4% women, 49.6% men; 73.2% in comprehensive secondary
schools, 22.2% in technical secondary schools, 3.9% in vocational secondary
schools; 45.4% in the Warsaw diocese and 54.6% in the Łomża diocese;
16.5% in a city with over 100 000 inhabitants (Warsaw), 16.0% in a city with
60 000 to 100 000 inhabitants (Łomża), 37.6% in a city with 20 000 to 60 000
inhabitants, 30% in a city with fewer than 20 000 inhabitants.
3
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The respondents evaluated the presence of religion in their
lives by choosing one of the options on the 5-point evaluating
scale. They were instructed that score “0” meant a complete
lack of importance, score “4” meant religion was very important to them. Let us see what the results for all five scores look
like:

Wykres 1. Visualization of the frequency of the 5-point scale applied to
evaluate the importance of religion in the lives of secondary-school graduates (for N = 539).

Already at first glance, we can see that the number of responses in individual score groups is different, but let us check
statistically, whether these are significant differences.
χ2 = 55.054; p < 0.001
Reading a statistical sentence of the type above, we check,
first of all, the level of significance expressed by the p-value. If
it is smaller than 0.01 or 0.001 we have the right to reject the
null hypothesis which the analysis is concerned with. The test
result is statistically significant, therefore we make a valid
conclusion that there are differences between the observed
distributions of particular scores and that they are statistically
important. The values on the left side of the equations, prece295
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ded by the appropriate symbol indicating the type of the test
applied, show the size of this relation. However, only at correlation tests (will they be significant for us, because of the
strength and direction of the relation they show.
Since our study is supposed to have a pastoral application
as well, let us check what these distributions look like in both
examined dioceses:

Wykres 2. Visualization of the distribution of the evaluation of religion in
the lives of secondary-school graduates, this visualization as broken down
by the Warsaw archdiocese and the Łomża diocese.

Analyzing the graph, we can see that individual evaluations
differ in frequency in both dioceses. However, we are not able to
state whether the secondary-school graduates in these dioceses significantly differently evaluate religion’s presence in their lives.
χ2 = 48.923; p < 0.001
Chi-square statistics lets us reject the null hypothesis about
the independence of the analyzed variables, so we can adopt
the hypothesis about the existence of a relation between them.
Thus, we have grounds for claiming that in both dioceses the
examined secondary-school graduates evaluate religion on
a different level. A superficial observation is enough to com296

On what basis do yount people difine their religiousness?...

plete the sentence with an indication that it is in the Łomża
diocese (a mean of 2.77) that the score of religion in one’s life
is higher than in the Warsaw archdiocese (a mean of 2.04).
Knowing the general distribution of the evaluations of religion in the lives of secondary-school graduates, let us see how
this declaration is reflected in comparison with the variables
that interest us and that concern the attitude to harmful substances, the opinion on sexual intercourse and living together
without being married, as well as the frequency of religious
practices, the level of religious knowledge, the belief in dogmas, and the experience of the presence of God in one’s life.
The order of presenting the indexes is the same as in the tool
used to examine the life of secondary-school graduates.
2. Attitude to harmful substances
During the study the respondents were asked whether they
smoked cigarettes regularly. A two-category reply (“yes”,
“no”) was suggested to them: Table 1 shows the distribution of
the answers given.
Do you smoke regularly
at least one cigarette
per day?
Yes

0

1

2

3

4

22

18

23

25

No

45

52

90

133

Evaluation of religion

Total
N

%

16

104

19.4

112

432

80.6

536 100.0
Tabela 1. The distribution of the evaluation of the importance of religion
and the declaration of smoking regularly at least one cigarette per day.
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Let us check whether the groups of smoking and non-smoking secondary-school graduates show significant differences
in their evaluations of the role of religion in their lives. For
that purpose we will use the Mann-Whitney U significance
test:
U = 17392.5; p < 0.001
According to the observed statistics, we have grounds to reject the null hypothesis regarding lack of differences between
both groups. We can thus say that both the smokers and nonsmokers differ in their evaluations of the role of religion in
their lives. The same mean difference analyses, using the appropriate tests, were conducted for the remaining questions. In
all the selected cases, they were at the level of statistical significance, i.e. for 0 <0.001, which allows us to always reject the
null hypothesis regarding the equality of the mean evaluations
of the role of religion in the studied groups, distinguished because of the answers just analyzed. Therefore, it does not seem
necessary to show this equation every time. Consequently, presenting it along with the next questions has been abandoned.
To make sure that this result is correct, we can conduct Pearson’s r correlation analysis:
r = -0.28; p < 0.001
Interpreting this result, one should note that there is a relationship between the declaration of smoking at least one cigarette a day and the evaluation of religion in the lives of secondary-school graduates. However, what is important is that the
statistical index of r <0.3 in our analysis indicates a weak correlation between the variables. The coefficient of determination for this correlation at the level of 8% means that only so
much per cent of the value changes in one variable is expla298
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ined by changes in the other variable. Therefore, we can state
that we had too few observations in the group of smokers (4 times fewer) to notice a greater relationship with the evaluation
of religion. Nevertheless, from the pastoral point of view, we
can conclude that the answers of our respondents, presented in
the correlation table, and the statistics of correlation significance, indicate that the persons who give the highest scores for
religion in their lives less often declare smoking at least one cigarette a day.
Let us look at the consumption of alcohol. The respondents
were asked about the frequency of drinking alcohol. When
providing their answers they were to use a 5-point scale, on
which they could select one answer in the range from “I do not
drink at all” to “I drink more than once a week.”
The Kruskal-Wallis test shows that the various categories of
alcohol drinking frequency are different in terms of the evaluation of religion. A thorough exploration of the data from Table 2 shows the difference.
Do you drink alcohol
often?
I do not drink at all
On special occasions
About once a month
About once a week
More than once a week

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

6
21
14
13
13

3
15
23
18
12

7
26
39
30
11

24
37
41
34
22

26
41
42
12
6

66 12.3
140 26.1
159 29.7
107 20.0
64 11.9
536 100.0

Tabela 2. Distribution of the evaluation of religion and the frequency of
drinking alcohol.
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The respondents claiming that they “do not drink at all”
evaluate their faith on the mean level of 2.92, while the persons claiming to drink alcohol “more than once a week” evaluate the importance of religion in their lives at the mean level of
1.94. Once we see that particular categories of drinking frequency differ significantly with respect to the evaluation of religion in one’s life, we can check if there is any relationship between the variables.
χ2 (16) = 45.708; p < 0.001
Because it is statistically significant, the chi-square test allows us to reject the null hypothesis of the independence of variables and conclude that there is dependency between the
frequency of alcohol consumption and the evaluation of religion in one’s life. Because the mean difference test (e.g. the
Kruskal-Wallis test presented above), as previously indicated,
is statistically significant in all cases and its result will not be
presented further below, it is therefore necessary to confirm
this difference with another test, which goes a bit further in its
interpretation. The chi-square test is not only a verification of
the previous test, but also indicates the existence of a dependency in the distribution of these means. This test will therefore always be presented precisely because of its importance for
further analysis, which will designate the direction and strength
of correlation of the tested variables.
The direction of this relationship is demonstrated by another
test: the tau-b Kendall test:
τ = -0.168; p < 0.001
Looking at the result of the statistical analysis, we see three
things: that the result is statistically significant, and that the
correlation is small and negative. The last statement can be in300
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terpreted with the following sentence: with an increase in one
category of responses, the categories of the second response
decrease (of course, this assumes an arrangement, in which the
subsequent categories are organized semantically). In our observation, we can thus say that together with the increase in the
evaluation of religion in the lives of secondary-school graduates, the frequency of alcohol consumption decreases. One
should bear in mind, however, that the noticed correlation does
not determine which variable affects which variable. Therefore, also a similar statement, which we will use to make a pastoral summary, will be true: with an increase in the frequency of
alcohol consumption, the graduates evaluation of religion in
their lives decreases.
Let us look at the next phenomenon that pedagogy calls
risky behavior, namely trying out drugs. Here again, the respondents had to choose from a set of responses indicating the
increasing frequency of using drugs, presented in an ordered
manner. The order of these responses and the distribution crossed with the religion evaluating variable are shown in Table 3.
Have you ever tried
drugs?
I have never tried drugs
I have tried drugs only
once
I have been using drugs
repeatedly
I take drugs whenever
there is an opportunity

Evaluation of religion

Total

0
31

1
41

2
73

3
121

4
100

N
266

%
68.8

12

13

22

18

15

80

15.0

14

15

13

17

8

67

12.6

9

2

4

1

3

19

3.6

532 100.0
Tabela 3. Distribution of the evaluation of religion and the declaration of
using drugs.
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We already know that, as in all the studied cases, the statistically significant result, i.e. the result that is reasonable to be
interpreted, is the result which says that particular groups of
answers pointing to the changing frequency of drug use by respondents differ with regard to the evaluation of religion in
their lives. As an illustration of this thesis, let me point to the
mean ratings of religion in these extreme categories of drug
use frequency. The people who have not tried drugs assess the
presence of religion in their lives at the mean level of 2.6, while those who use drugs whenever there is an opportunity assess
it at the mean level of 1.32. These results alone indicate the
existing differences in the various groups that will be confirmed by the following correlation coefficients:
χ2 (12) = 49.819; p < 0.001
τ = -0.21; p < 0.001
Also in this case, the chi-square test confirms that we can
talk about the existing relationship between the evaluation of
religion variable and the frequency of drug use variable. The
tau b Kendall coefficient also suggests that it is a negative, but
weak correlation. The coefficient of determination for this correlation, at the level of 4%, shows us that only in 21 respondents (4% out of 534) did the change of one variable imply the
change of the other variable. Hence we assess our relationship
as weak, but certainly statistically significant, i.e., one that we
can generalize by drawing binding conclusions. For priests,
the conclusion from this analysis is that with the increase in
the evaluation of religion in one’s life the frequency of drug
use by secondary school graduates decreases.
So far three risky behaviors have been observed, i.e. smoking cigarettes, drinking alcohol and taking drugs. Correlated
to the evaluation of religion in the life of respondents, they al302
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low for drawing the general conclusion that the higher the evaluation of religion in the lives of the respondents, the smaller
the frequency of consumption of harmful substances. What is
important for our pastoral conclusions is the fact that the observed correlation is weak despite being statistically significant.
In other words, the evaluation of religion and risky behavior affect each other significantly, but not too strongly. Supporting
this with qualitative observation, independent of quantitative
research, let us try to arrive at a purely pastoral conclusion. It is
reasonable to state that the persons who highly value faith in
their lives less frequently turn to harmful substances. This thesis was made on the basis of conducted studies, existing pedagogical and psychological theories, as well as common sense. It
is simply difficult to defend the opposite statement, namely that
the frequency of consuming harmful substances affects the evaluation of religion in one’s life. Thus, another methodologically
important conclusion: evaluation of religion is a determining
variable, i.e. the one on which the frequency of consuming harmful substances will depend.
3. Attitude to sexual ethics
Let us examine another group of indexes that show the respondents’ attitudes towards sexual ethics. Secondary school
graduates were asked whether young people should wait with
their sex life till marriage. Cafeteria answers were proposed
where two responses indicated that you did not have to wait,
two subsequent ones claimed that you should wait and one, the
middle one, expressed no opinion on the subject. The middle
answer can be treated as intermediate between the ordered
evaluations.
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Do you think that young
people should wait with
their sex life till marriage,
or not necessary?
It is totally unnecessary
for them to wait
It is unnecessary for them
to wait
I do not know
It is appropriate for them
to wait is
They should absolutely
wait

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

27

13

20

27

11

98

18.2

29

47

65

60

28

229

42.6

4

6

11

20

12

53

9.9

4

3

12

34

37

90

16.8

3

2

5

17

40

67

12.5

537 100.0
Tabela 4. Distribution of the evaluation of religion and opinion about the
necessity of delaying one’s sexual life until marriage.

Comparison of the frequencies of individual responses,
which according to the previous rule is not shown in this presentation, reveals that they differ with regard to the evaluation
of religion in the lives of the respondents. Noticing those differences between the answers does not tell us whether they are
arranged in an order. To answer this question, we use the chi
-square statistics:
χ2 (16) = 134.246; p < 0.001
The level of significance in the statistics is less than 0.001,
which allows us to conclude that there is a relationship between the ordered categories of answers. The correlation
analysis will show us what this relationship looks like:
τ = 0.349; p < 0.001
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The tau-b Kendall test, which we can analyze since the level of significance indicates that we can reject the null hypothesis of no correlation between particular answers, shows us
the direction and strength of this correlation. The index is positive and greater than 0.3, which allows the following interpretation: with an increase in the evaluation of religion in one’s
life, the expectation of abstinence from sexual intercourse before marriage grows. What is important, this correlation is
stronger than in the previous observations regarding risky behavior. Statisticians classify such a correlation as “moderate”.
In the same area of sexual ethics, the graduates were also
asked about their opinion on living together before marriage.
Here, a four-point scale of answers was provided ranging from
strong approval to strong disapproval without the possibility of
selecting an evasive “I do not know” answer.
Do you think that young
people should live together before marriage?

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

I strongly agree

35

34

52

30

26

177

33.1

I rather agree

23

34

49

85

47

238

44.6

I rather disagree

6

3

8

30

32

79

14.8

I strongly disagree

2

0

3

12

23

40

7.5

534 100.0
Tabela 5. Distribution of the evaluation of religion and opinion about living
together before marriage.

Analysis of the result of the Kruskal-Wallis test again indicated that the differences between particular answers strongly
differentiated our respondents in terms of the evaluation of religion in their lives. If so, let us see whether we are dealing
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with a structured dependency, i.e. whether the categories, ordered in such a way, change systematically.
χ2 (12) = 92.302; p < 0.001
It turns out that the chi-square test confirms this suspicion,
and the tau-b Kendall test will show us the direction and
strength of this correlation.
τ = 0.309; p < 0.001
At the beginning we see that we can legitimately draw
conclusions from the analyzed statistics, because the significance test allows us to reject the null hypothesis of lack of correlation. Meanwhile, we see that the correlation is not only important, but also positive and moderate. How do we interpret
the result of this test then? Observation allows us to conclude
that with the increase in the evaluation of the presence of religion in one’s life, the disapproval of cohabitation before marriage grows.
An interesting approach to the analyzed area of sexual
ethics is another question for the secondary school graduates,
namely, whether they think that in the future they will live with
someone without marriage. Here again a five-point scale of responses was provided, with the safe “I do not know” answer in
the middle. As the analysis of Table 6 shows, this category precisely accumulated the largest number of responses, i.e. as
many as 158, which represents almost 30% of the total.
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Do you think that in the
future you will live with
someone without
marriage?
Very probably yes
Probably yes
I do not know
Probably not
Definitely not

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

18
7
21
10
9

7
10
29
20
4

10
9
31
38
25

11
10
46
50
41

2
4
31
37
55

48
9.0
40
7.5
158 29.5
155 29.0
134 24.1
535 100.0

Tabela 6. Distribution of the evaluation of religion and opinion on living
together with someone in the future without marriage.

Of course, the Kruskal-Wallis test is at a sufficient level to
reject the null hypothesis, and thus assume that the individual
responses are significantly different from each other. Let us
check if those differences occur in a manner ordered with regard to both scales:
χ2 (16) = 83.486; p < 0.001
The chi-square test confirms that there is some yet unidentified relationship between the variables. If so, applying the tau
-b Kendall test, we will analyze the direction and force of this
correlation.
τ = 0.276; p < 0.001
The significance level allows us to reject the null hypothesis
of no correlation between variables, and the tau coefficient
confirms that the relation is positive and not too strong. We
conclude, therefore, that with the increase of the evaluation of
religion in the lives of the young respondents, the anticipation
that they will not live with someone in the future without being
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married grows. However, the weakness of this correlation is
puzzling. The explanation here may be the emergence of the
middle category ‘I do not know’ answer that accrued the highest response rate. Looking at the distribution of the correlation as at a graph in which along with the growth of one value,
other values increase as well, one should assume that the lowest values are at the beginning, and the highest at the end of
our graph. In the observed situation, the largest number of values falls in the middle, which impairs the rather schematic
growth. That growth, however, is strong enough to allow us to
observe this positive correlation.
Paradoxically, however, the answer “I do not know” gives
us a lot of information about the studied group of graduates.
Comparing this question with the previous ones in the area of
sexual ethics, it should be noted that with the increase in the
evaluation of the presence of religion in one’s life, the disapproval of behavior opposed to Christian sexual ethics grows, at
least in the scope embraced by the questions. Interestingly,
compared with risky behavior, sexual ethics is more strongly
correlated with the evaluation of religion, and so the attitude
towards sexual freedom is more dependent on the evaluation
of religion in the lives of young people. From the pastoral point of view, the high rate of undecided responses to the question about anticipation regarding living with someone in the
future without being married raises concerns. This may mean
that young people who declare themselves to be believers do
not accept having sex and living together before marriage, but
they are aware that they are not able to predict how their lives
will turn out, and therefore play safe by choosing the answer
which does not declare any of the attitudes. It may also indicate a considerable realism in life, which, however, downgrades
their idealistic attitude.
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4. Declarations of religious practices
Let us now see how the frequency of prayer changes depending on the evaluation of the presence of religion in the lives
of the young people in the study. The respondents were given
the opportunity to choose between answers ranging from
a declaration of a complete absence of prayer in their lives to
praying several times a day.
Do you pray? If yes, how
often?
I do not pray at all
Not very often
About once a month
About once a week
Several times a week
Every day
Several times a day

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

46
4
0
1
0
5
0

23
35
4
3
2
4
0

12
43
12
25
8
11
2

4
21
11
40
34
47
0

3
7
5
20
19
57
18

88 16.7
110 20.9
32
6.1
89 16.9
63 12.0
124 23.6
20
3.8
526 100.0

Tabela 7. Distribution of the evaluation of religion and the frequency of
prayer.

After such a distribution, the question arises whether the individual frequencies are characterized by a different mean evaluation of religion in the lives of the respondents. The Kruskal
-Wallis test, not presented here, shows that in fact we are
dealing with significant differences between particular groups
of answers. Since these differences are significant, let us check
whether the fact that they are appropriately organized causes
a logical dependency. Indeed, a conducted chi-square test
shows that the order of answers to one question changes together with the change of the responses to the second question.
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χ2 (24) = 413.94; p < 0.001
Since we already know that such a relationship exists, let us
check its direction and strength. For this purpose we will use,
as in the previous case, the Spearman test. After a confirmation
of significance, the test shows that the correlation is positive
and quite strong, i.e. at the level of p> 0.6.
rs = 0.65; p < 0.001
This result can be interpreted as follows: with the increase
in the evaluation of the presence of religion in one’s life, the
frequency of prayer increases. Of course, keeping in mind that
statistical analysis does not show us which variable determines
the dependency, we are not able to conclude that it is the evaluation of religion that affects the frequency of prayer. We might as well say, especially in this example, that the frequency
of prayer affects the evaluation of the presence of religion in
the lives of the respondents. A thesis formulated in this way is
equally probable and may suggest that the respondents evaluate their faith from the point of view of prayer. Such an implicit statement regarding the factor determining the observed relationship does not affect the pastoral interpretation, which
indicates that the persons who evaluate religion more highly
define themselves as praying more frequently. Noteworthy, however, is the fact that the most rarely given response was
praying several times a day, which was selected by 3% of respondents only.
Let us examine another aspect of religious practices, i.e. the
frequency of going to church, presumably to services. Here
again the respondents had a large range of responses to choose
from: from “never” to “more than once a week.”
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How often do you go to
church?
Never
Not very often
About once a month
Roughly 2-3 times a month
Once a week
More than once a week

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

28
22
0
0
7
2

7
43
9
4
6
2

2
60
14
13
22
1

2
24
20
25
86
1

1
8
11
18
71
19

40
7.6
157 29.7
54 10.2
60 11.4
192 36.4
25
4.7
528 100.0

Tabela 8. Distribution of the evaluation of religion and the frequency of
going to church.

The difference in the mean level of the evaluation of religion in each of those responses is statistically significant(the
Kruskal-Wallis test), which allows us to proceed with a search
for a structured dependency:
χ2 (20) = 344.344; p < 0.001
The ordering of both scales has a significant impact on the
distribution of variables, allowing us to look for the direction
and strength of the relationship:
rs = 0.593; p < 0.001
Spearman’s test has a statistically significant correlation between both variables, which indicates a moderate positive relationship between the evaluation of religion and the frequency
of the practices in question. This leads us to the conclusion that
with the increase in the evaluation of religion in the life of
a young person, the frequency of going to church grows. Of
course, the sentence makes sense also in the other direction:
with increasing frequency of going to church, to the evaluation
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of the presence of religion in the life of a secondary school
graduate rises.
Another question tries to discern personal reflections on the
frequency of the said practices. Therefore, the respondents
were asked about how often they would go to services, if it depended only on them. The distribution of answers for this question was similar to the previous question about the actual
frequency of going to church.
If it depended on you, how
often would you go to
church services?

0

1

2

3

4

N

Very rarely or never
About once a month
2-3 times a month
Once a week
More than once a week

51
1
1
5
1

57
9
3
1
1

37
41
17
17
1

23
25
30
71
7

3
16
16
63
28

171 32.6
92 17.5
67 12.8
157 29.9
38
7.2
525 100.0

Evaluation of religion

Total
%

Tabela 9. Distribution of the evaluation of religion and the convenient
frequency of going to church services.

Here, too, we are dealing with frequencies that differ significantly with regard to the mean evaluation of religion. It turns
out that the order of the scale is also statistically significant,
and we can look for relationships between variables.
χ2 (16) = 321.177; p < 0.001
Spearman’s correlation coefficient is statistically significant, and at the same time positive and strong. Thus, we can
conclude that with the increase in the evaluation of religion in
one’s life, the frequency of going to church increases, if it is to
be decided by the respondents themselves. Of course, we can
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also say the opposite: the more often the respondents say they
would go church, the higher do they evaluate the presence of
religion in their lives.
rs = 0.659; p < 0.001
During the analysis of this distribution, it is worth correlating the opinions from the said distribution with the declarations regarding the frequency of going to church. It turns out
that this correlation is:
rs = 0.706; p < 0.001
We have a strong, positive and statistically significant relationship between the respondents’ own opinions and declarations about going to church and to services. Looking carefully
at the resulting crosstab, we can see that there is a very strong
consistency between the declarations and opinions of the respondents who never or rarely go to church (69% confirmed
the declarations), and among those who attend once a week
(63%) and more than once a week (72%). In the case of the intermediate declaration, the opinions about going to church
were more distributed (47% and 41%) in the direction of both
more frequent and less frequent church attendance. From the
pastoral point of view, this is the most interesting and most important group of young people who have a problem with finding the sense of participating in communal religious practices. It is also worth making an argument that these people
usually feel obliged to go to church. Maybe the next question
will help us to explain this issue.
As with questions regarding sexual ethics, the researchers
proposed a question to the young respondents about the future
of their religious practices at church.
313

Mateusz Jakub Tutak

Do you think that when
you are 25 years old you
will go to church?
Certainly not
Probably not
Probably yes
Certainly yes

Evaluation of religion

Total

0

1

2

3

4

N

%

32
21
2
3

6
45
15
3

1
33
70
6

2
6
85
64

1
4
38
84

42
8.1
109 20.9
210 40.3
160 30.7
521 100.0

Tabela 10. Distribution of the evaluation of religion and the prospect of
going to church at the age of 25.

χ2 (12) = 459.664; p < 0.001
Because the means difference regarding the evaluation of
religion in individual declarations was statistically significant,
and a hypothesis was adopted about a relationship between the
questions, let us see, what this relationship looks like.
The statistically significant and strong positive correlation
suggests the following thesis: with the increase in the evaluation of religion in the lives of high school graduates, the positive attitude about going to church at the age of 25 increases.
An analysis of the correlations between these declarations and
the previous questions about going to church services was also
strong, which indicates a high consistency of the young respondents connected to religious practices.
Descending deeper into religious practices, a question was
asked about the frequency of taking Holy Communion, giving
the respondents a choice of 7 answers from “never” to “last
week.”
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When was the last time
that you took the Holy
Communion?
Never or not since I was
a child
More than a year ago
A year ago
A few months ago
Last month
Last week

Evaluation of religion
0

1

2

3

Total
4

N

8

3

1

0

0

24
3
12
3
3

15
13
24
6
4

15
9
55
21
10

5
11
63
43
33

2
6
28
43
47

11

%
2.4

61 12.0
42
8.2
182 35.7
116 22.7
97 19.0
510 100.0

Tabela 11. Distribution of the evaluation of religion and the frequency of
receiving Holy Communion.

Analysis of the table shows us that frequent receiving of
Holy Communion is not too common among young people.
Less than one in five respondents (19%) had received it in the
previous week, and every third respondent (36%) had received
Holy Communion a few months earlier. It could be speculated
that since the survey was conducted in June, “a few months
earlier” meant Lent or Easter.
χ2 (20) = 213.052; p < 0.001
The Kruskal-Wallis test confirms that we should reject the
null hypothesis of lack of differences between the mean evaluations of religion in individual declarations, while the chi-square test, confirms that we should reject the null hypothesis of
no relation between those variables. If so, let us see what this
relationship looks like:
rs = 0.515; p < 0.001
The Spearman rank correlation coefficient, statistically significant, shows a moderate positive correlation between the
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variables, which allows us to draw the following conclusion:
with the increase in the evaluation of religion in one’s life, the
period from the last reception of Holy Communion shortens.
Let us see if a different conclusion will be legitimate: the more
recent the last reception of Holy Communion, the higher the
evaluation of religion in one’s life. This conclusion leaves
some logical doubts, therefore we will focus more on the first
statement.
The last index of religious practices concerns going to confession. The frequency scale used for answers to this question
ranged from “less than once a year or never” to “about once
a month.”
How often do you go to
confession?
Less than once a year or
never
1-2 times a year
Many times during the
year
About once a month

Evaluation of religion
0

1

2

3

41

35

24

9

7

29

56

2

2

4

1

Total
4

N

%

5

114

22.3

64

24

180

35.2

24

56

55

139

27.2

8

26

39

78 15.3
511 100.0

Tabela 12. Distribution of the evaluation of religion and the frequency of
going to confession.

As you might expect, the distribution of responses to this
question is analogous to the previous one. Similarly, the conducted tests confirm the hypothesis of significant differences
between the mean evaluations of religion in particular declarations, and about the relationships between the two variables.
χ2 (12) = 242.368; p < 0.001
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rs = 0.581; p < 0.001
Identically as with the previous correlation, the Spearman’s
coefficient indicates that the relation is positive and moderate.
Thus, we can conclude that the more highly secondary school
graduates evaluate religion in their lives, the more often do
they go to confession. Concerns about the frequency of availing oneself of this sacrament are raised again, as 1/3 of the
respondents do so 1-2 times a year.
Summing up all the issues related to religious practices, it
should be noted that a positive evaluation of religion in one’s
life translates strongly into the frequency of religious practice.
Certainly, there is greater consequentiality here than in the moral attitudes, where this correlation was present, but much
smaller. This inclines us to a statement that faith is more associated with practices than moral attitudes. Let the remark that
young people who declare themselves to be religious tend to
receive Holy Communion and go to confession, but most of
them do it only a few times a year, remain the second pastoral
conclusion.
5. Religious knowledge
Questions about religious knowledge regarded the duration
of Lent, the names of the four evangelists, the number of the
apostles, the name of the person that baptized Jesus, as well as
the place of birth and crucifixion of Jesus. Each answer was
scored as correct or not. In this way, for 6 correct answers, the
respondent could get 6 points. Exploration of these frequencies made it possible to draw a number of conclusions. If we
put the distribution of the responses on a chart, there would be
7 bars (from 0 – no correct answer to 6 – all answers correct),
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which would have some shape. The shape would be defined by
the data acquired in the process of exploration. It turns out that
the mean of the correct answers is 4.63, while the most frequently appearing number of correct answers was (median) 5.
Negative distribution skewness, also known as left-skewed
distribution (-0.883), indicates that the high scores appear with
greater frequency than the low scores, which means that the
respondents provided correct answers more often. Kurtosis
(-0.164) is negative and thus indicates platykurtic distribution,
which signals the dispersion of the sums of correct responses
and not their concentration around the mean. Analyzing which
questions were the most difficult for the respondents, it turns
out that they had the greatest difficulty with providing the names of the four evangelists (43% provided wrong or no answers), the place of Jesus’s crucifixion (37%) and the birthplace of Jesus (35%).
The correlation of the sums of religious knowledge and the
evaluation of religion in one’s life shows that we can legitimately reject the null hypothesis of no correlation between the variables, indicating what its strength and direction are.
rs = 0.188; p < 0.001
The Spearman’s correlation coefficient shows that this correlation is positive and weak. Thus, we can conclude that to
a small extent, with the growth of the evaluation of religion in
life, the sum total of religious knowledge grows. For priests,
such a result is important because it shows that even though
there is some advantage in religious knowledge among believers, it is not big enough to exclude the knowledge from the
group with low evaluations of religion.
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6. The belief in dogmas
The questions concerning faith contained a number of statements relating to dogmas. The respondents had to declare
whether they agreed with them or not with the help of a 4-point scale ranging from “I strongly disagree” (worth -2) to “I
strongly agree” (+ 2). There was no “0” on the scale since the
answer “I do not know” was not available. In this case, the responses were not summed up, but averaged in the range of -2
to +2. Exploration revealed that the mean response was at
+0.77, which indicates a general answer rather close to
agreeing with the proposed statements. The “I rather agree”
answer was the one selected most often. Negative distribution
skewness, otherwise known as left-skewed distribution
(-0.965), indicates that high means occurred much more often
than low means. However, kurtosis (-0.139) is negative and indicates a platykurtic distribution, i.e. scores dispersed around
the mean. Below we present three statements which raised the
greatest doubt among the respondents, and therefore the mean
response on the (-2) – (+2) scale was the lowest: “Jesus fed the
five thousand people” (+0.51), “Every human being experiences the effects of original sin “(+0.57), “God will help me
when I ask with confidence” (+0.67). The least doubts were associated with the following statements: “Jesus performed miracles” (+1.00), “God is Almighty” (+0.96), “God watches
over the world” and “The 10 Commandments were given to us
by God” (+0.88).
When we correlate these data with the evaluation of religion in the lives of young people, Pearson’s r coefficient looks
like this:
r = 0.615; p <0.001
319

Mateusz Jakub Tutak

The result is statistically significant because p <0.001, and
thus we can reject the null hypothesis of no correlation between
the variables and can accept the following statement, based on
the positive and strong correlation coefficient: with the increase
in the evaluation of the presence of religion in one’s life, the belief in the dogmas that the religion gives rises. Moreover, we
should not have problems with adopting an opposite statement:
with an increasing acceptance of religious truths, the evaluation
of religion in the lives of the respondents grows.
7. Religious experience
A similar methodology was adopted for questions about
experiencing the presence of God and His Grace in one’s life.
A number of questions asked concerned the various spheres of
religious experience. The mean of the summed up responses
was 0.44, i.e. it only slightly exceeded the theoretical level of
indecision. Negative skewness of the distribution, otherwise
known as left-skewed distribution (-0.594), indicates that high
scores are more common than low scores. However, kurtosis
(-0.996) is a negative value and indicates a platykurtic distribution, i.e. scores dispersed around the mean. Analyzing the
various declarations on the scale of (-2) - (+2), their order in
terms of confirmation of religious experience in the lives of the
respondents is as follows: “There were dangerous situations
when I felt the protection of the Guardian Angel” (+0.23),
“Without faith my life would make no sense” (+0.26), “Thanks
to faith I feel the presence of God” and “God helped me in a
particular situation” (+0.47), “Faith in God helps me to trust in
difficult situations” (+ 0.58), “Faith in God gives me a sense of
security in everyday life” (+0.60).
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r = 0.681; p < 0.001
Also this variable is positively and strongly correlated with
the evaluation of religion in the lives of the respondents. As
a pastoral conclusion, we can thus say that with the increase in
the evaluation of religion in the lives of young people, positive
experience of God’s presence in their lives grows. We should
also consider an opposite statement indicating that with the increase in religious experience, the evaluation of religion in
one’s life grows. It should be noted that in terms of strength
this is the second (in addition to the declaration of going to
church services at the age of 25) correlation with the evaluation of religion observed in the study.
8. Summary and pastoral conclusions
A comprehensive analysis of the evaluation of religion in
the lives of young people allows us to observe how this declaration translates into other parameters of religious life. Thanks
to the tests for correlation with individual variables we can
conclude how strong the relation between them is. In other
words, approaching the issue from the pastoral perspective, we
can check to what extend a statistical person, highly evaluating
religion in his or her life, fulfils the obligations resulting from
the religion. Such observations allow us to assess the reality of
the consequences of religious declarations in the lives of young
people.
The use of harmful substances, such as cigarettes, alcohol
or drugs correlates with the evaluation of religion to a small
extent. For priests that means that even if a person evaluates
religion in his or her life highly, he or she does not always give
up these substances. We anticipate that for religious reasons
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the person will use them less frequently, but we cannot show
a big correlation between both variables.
A rather more decisive attitude, although statistics calls it
moderate, is observed in young people with regard to sexual
ethics, in the study expressed by the question about the attitude
towards sexual intercourse and cohabitation before marriage
as well as the prospects of living together without being married in the future. Observing the various correlations in the
field, priests should note that young people approach sexual
ethics a little bit more consistently. This means that the respondents who value religion higher are less likely to agree on situations which are wrong from the point of view of Christian
ethics, such as sexual intercourse or living together before
marriage. However, one should bear in mind two important
things. It is still not a very big dependency, and this means that
among the respondents who highly evaluate religion we will
also find people who to some degree condone this practice. In
addition, the third question in this block relating to the views
on the respondents’ future practice of living together with someone without being married shows that young people are
more realistic than idealistic. Despite the current attitudes consistent with Christian ethics, they are not sure how their own
lives will work out in the future, nor are they able to declare
explicitly which way they will choose. Both empirical observations may be interpreted in the same way. The universality of the ethically questionable situations, such as having sex
and living together without marriage, gives the young people
a sense that the obligations imposed by the Church are unreal.
Even if they wanted to keep these commitments, they are aware that it will be difficult, and the lack of adequate, well-established motivation may quickly turn them from these declarations. Going even further with the conclusion, it may also be
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the case that the young, avoiding being inconsequential, prefer
to declare attitudes indicating sexual freedom. Thus, we would
be dealing with a situation where a young person shapes his or
her attitude under the influence of the experience of society
and not his or her own beliefs.
Another parameter, religious practices, is characterized by
a high level of correlation with the evaluation of religion. From
the pastoral perspective, we will say that people who value religion in their lives, practice it more often. Of course, also the
opposite can be true, namely that the frequency of religious
practices influences the evaluation of religion in one’s life.
Both sentences make sense, and thus should be a clear pastoral
indication not to stop offering religious practices to young people. What is worth underlining in this context is the significantly high correlation of religious practices with the evaluation of religion. It is at a level that allows us to confirm the
theory that in our society believers are confined to ritual behaviors. In other words, faith is perceived primarily from the perspective of going to church, participating in the Holy Mass,
receiving Holy Communion or going to confession. This sentence linked to two conclusions recorded at the beginning of
this paragraph leads to two statements. Believer are perceived
as people who often practice religious rituals, and the religious
persons themselves assess their religiousness from the perspective of participating in religious practices. It is worth
noting that another question asked shows a very high consistency of attitudes and actions among those who often and
never go to church. In both groups, the behavior is consistent
with the person’s own reflections on the frequency of practicing. The situation is different among those who declare irregular church attendance. It is clearly visible that they are very
hesitant in their declarations regarding how often they would
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like to participate in these practices. Such an attitude may suggest a lack of understanding of religious practices or of a sense
of obligation to observe them.
A slightly different method was used to analyze religious
knowledge, belief in dogmas, and religious experience. Summed up and averaged results showed a very different degree of
correlations with the evaluation of the presence of religion in
the lives of the respondents. All these correlations were statistically significant and positive. However, their strength leads
to very interesting pastoral conclusions. From the pastoral perspective, it should be stated that religious knowledge does not
coincide with religiousness. A very poor correlation between
the two variables could easily lead to the wrong conclusion
that people who declare themselves to be believers have religious knowledge. It does not depend too heavily on the evaluation of religion in one’s life.
The situation of the correlation between the evaluation of
religion and faith in its dogmas is completely different. Here
one can see a significant consequence of attitudes and one can
confidently say that a statistical believer accepts dogmas. We
have suggested above that a reverse tendency might be true:
a person accepting the dogmas considers himself or herself to
be more religious. This allows us to add another index, according to which a person assesses his or her faith. In addition to
religious practices, the acceptance of dogmas appears to be the
second element determining a high degree of religiousness.
The next analyzed factor also belongs to the group of variables
that define the evaluation of religion in the lives of young
people.
Religious experience is also strongly correlated with the
evaluation of religion in one’s life. Those who declare that
they experience more of God’s presence in their lives, evaluate
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their religiousness higher. This is understandable and constitutes the third index used by young people to determine the level
of their faith. To sum up, I was able to extract the most important factors that influence the evaluation of the presence of religion in the lives of young people, namely:
– religious practices,
– religious experience,
– belief in dogmas.
These factors have the strongest impact on a person’s assessment of himself or herself as a believer or non-believer.
Similarly, we can propose parameters with the smallest impact
on the religiousness of young people, namely:
– consumption of harmful substances, particularly alcohol,
– religious knowledge.
These two factors have practically no affect on a person’s
assessment of himself or herself as a believer or non-believer.
In conclusion, it seems that the subjective evaluation of the
presence of religion in the life of the respondents which was
used in the study is an at least partially accurate index for the
study of religiousness. Not only does it confirm the indexes of
religiousness that are basic for faith, but also rejects those that
have no real impact on religiousness. It is therefore worth looking for new methods of analyzing the phenomenon of religiousness which will take into account not only the institutional aspect of faith, but also its more individual dimension
designated by subjective evaluation.
Keywords: religion parametres, correlation, statistic analize, evaluation of religion, religiousness of young people.
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Duszpasterstwo młodzieżowe
w Polsce, sukces czy porażka?
Zapis panelu dyskusyjnego odbytego
w Warszawie dnia 9 czerwca 2014r
podczas konferencji
pod tym samym tytułem
Mgr lic. Dorota Sys: Czego młodzi ludzie oczekują od
Kościoła? Jakiej pomocy potrzebują? Co mówią Wam,
drodzy kapłani, młodzi ludzie, z którymi się spotkacie?
Ks. dr Grzegorz Suchodolski2: Czego młodzi chcą? Tak naprawdę, to trzeba młodych zapytać, my możemy tylko patrzeć
Dorota Sys, mgr lic. teologii, doktorantka teologii pastoralnej na
UKSW, absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na
UKSW w Warszawie, przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów
UKSW, zainteresowania naukowe: teologia, media i wychowanie.
2
Grzegorz Suchodolski – kapłan diecezji siedleckiej wyświęcony
w 1988 roku. Odbył w latach 1990-1996 studia specjalistyczne z katolickiej
nauki społecznej w Rzymie na Angelicum. Od 1995 jest odpowiedzialny za
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Równolegle
przez 11 lat był duszpasterzem akademickim na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, przez 5 lat diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, a także proboszczem. Drugą kadencję jest sekretarzem Rady Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
1
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przez warstwę tego, co chcemy im dać. Jako Krajowe Biuro
Światowych Dni Młodzieży – kiedy Papież Franciszek powiedział „do zobaczenia w Polsce w roku 2016” – stwierdziliśmy,
że pierwszą rzeczą fundamentalną, z którą chcemy dotrzeć do
młodego człowieka, to jest dar Bożego Słowa. Trzeba młodych
wprowadzić w interakcję ze Słowem Bożym, żeby doprowadzić do zrodzenia tej wiary, na której później buduje się tak naprawdę relację przyjaźni, miłości i zaufania z Jezusem Chrystusem i z Jego wspólnotą. Ze wspólnotą Jego uczniów. Bez
otwarcia się na przyjęcie Słowa Bożego nie ma mowy o dalszej
pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Wydaje mi się, że to jest
pierwsze co my, jako Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, rozeznaliśmy że należy dać młodzieży. Czyli dać Słowo. Dlatego
program na pierwszy rok przygotowań duchowych do Światowego Dnia Młodzieży nazwaliśmy Cz@t ze Słowem. To słowo
Cz@t wskazuje na konieczność pewnej interakcji. Nie chodzi
tylko o to żeby powiedzieć: To jest Biblia, Tak mówi Pan. Wtedy tylko wysłuchamy, tak jak często się to dzieje w niedzielę
i pójdziemy, w szary zwykły tydzień nauki czy swoich obowiązków i to w nas jak gdyby się nie trawi wewnętrznie. Chodzi o czat, czyli o takie miejsce, w którym następuje naprawdę
dialog i interakcja. Myślę, że jeśli udałoby się młodym powiedzieć, że wierzymy w Boga, który mówi, który chce dialogować z nami, a my jesteśmy zdolni do tego żeby to słowo usłyszeć, rozważyć i na nie odpowiedzieć, to jest punkt wyjścia.
Mgr lic. Dorota Sys: A co mówią młodzi ludzie na Przystanku Jezus? Czego potrzebują?
Ks. Artur Gondarski3: Przede wszystkim trzeba najpierw
uporządkować to pytanie. Mianowicie, jeżeli zadajemy pytaArtur Gondarski – prezbiter diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
(1994); pasterz Wspólnoty św. Tymoteusza organizującej od 1999r. Ogól3
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nie, czego młodzi oczekują od Kościoła, to trzeba zobaczyć,
o jakich młodych nam chodzi. Ponieważ mamy młodych, którzy są w Kościele i którzy jakąś nić porozumienia z Kościołem
mają i oni mają inne oczekiwania. Natomiast jest grono takiej
młodzieży, która zupełnie nie wie, co to jest Kościół i w tym
momencie oferta musi być zupełnie inna. Ja myślę, że pierwsze, czego oczekują młodzi, to żebyśmy byli ekologiczni. To
znaczy, żebyśmy nie truli. Zgadzacie się, czy nie? Żebyśmy
nie truli. Bo my mamy tendencję do trucia. Tutaj przypomina
mi się taki dowcip, który bardzo chciałbym opowiedzieć. Ponieważ to jest dowcip, który myślę dużo nam pokaże.
Jak pewien spadochroniarz, który spadał, zaplątał się w konary drzewa i wisi. Nie może się odciąć biedny, ani wyjść
z tego i nic nie może zrobić. Ale w pewnym momencie widzi,
że idzie jakiś człowiek i woła do niego – hej słuchaj, gdzie ja
jestem? A on do niego podchodzi i mówi – no na ziemi. – Tak,
tak, tak, ale gdzie ja wylądowałem? – No na drzewie. A on tak
patrzy na niego i mówi. – Ale ty to chyba jesteś księdzem, nie?
A on mówi – a skąd wiesz? – No bo mówisz rzeczy oczywiste,
ale do niczego nie przydatne.
I to jest problem dzisiejszego Kościoła. Że my mówimy, mówimy... i to co kiedyś powiedział jeden z młodych chłopaków,
jednemu z księży na Przystanku Woodstock -nie pieprz, siadaj.
Do tego księdza nigdy nikt tak wcześniej nie powiedział. Ale on
zrobił fajną rzecz – usiadł między tymi chłopakami. Oni mięli
swój temat, rozmawiali, on się przysłuchiwał temu, pewnie niewiele z tego rozumiał, to był ksiądz, który pracował w kurii. On
miał jedną fajną rzecz – siedział między nimi. Konkluzja tego
była taka, że przyszedł rozpromieniony i szczęśliwy, mówił, że
nopolską Inicjatywę Ewangelizacyjną Przystanek Jezus; sekretarz Zespołu
Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji wraz ze
swoją ekipą.
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to było dla niego fascynujące. Dwóch z nich się wyspowiadało.
Więc pierwsza rzecz to jest obecność.
Nie truć i być obecnym. Nie być toksycznym. My dzisiaj
naprawdę mamy bardzo duży problem w duszpasterstwie
z młodzieżą, bo my mówimy o duszpasterstwie młodzieży,
tak? Ale kiedy rozmawiałem przed tym sympozjum z różnymi
księżmi, rozmawiałem też z młodzieżą, no nie czarujmy się,
duszpasterstwo młodzieży mamy z nazwy, natomiast jest to
coś zupełnie marginalnego. Duszpasterstwo młodzieży jest
uprawiane przy okazji. Nie ma jasnej strategii pracy z ludźmi
młodymi.
Księża, którzy pracują z ludźmi młodymi, często są przemęczeni. Albo znam taki przypadek, w jednej z diecezji, gdzie
ksiądz bardzo dobrze pracujący z ludźmi młodymi został totalnie wyhamowany i zakazano mu jakiejkolwiek pracy. Bo musimy chłopaka wychować, bo nam się do kancelarii spóźnia,
nie? I nikt tego nie widzi, że ten facet ma niesamowitą nić porozumienia z ludźmi młodymi, że gra z nimi w piłkę, że robi
nabożeństwa majowe, nie w kościółku, pobożnie ze złożonymi
rączkami, ale na blokowisku. Zgromadził młodych ludzi. I to
jest źle. I teraz, albo będziemy się czarować i mówić pięknie
o duszpasterstwie młodych ludzi, albo spojrzymy prawdzie
w oczy i zobaczymy, że te duszpasterstwo nam leży.
Ono leży nie z powodu tego, że my nie mamy kontentu, że
nie mamy co dać ludziom młodym. Mamy! To jest dokładnie
to, o czym mówią dwa bardzo ważne dokumenty, które chciałbym przytoczyć. Pierwszy to jest oczywiście Evangelii Gaudium papieża Franciszka, który dokonuje niesamowitej rewolucji i dzisiaj każdy dotyka tego dokumentu tak z daleka, bo
boimy się tego dokumentu. Jednemu biskupowi zadałem pytanie: proszę księdza biskupa, dlaczego nie ma sympozjów na temat tego dokumentu? I biskup mówi: a co się dziwisz? Wszyscy
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się boją. Czego się boją? Boimy się, bo jesteśmy wezwani do
nawrócenia pastoralnego. Co to jest nawrócenie pastoralne?
Dokument z Aparecidy, który został kilka tygodni temu wydany przez zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej
Ewangelizacji pokazuje nam, jak głęboko musiałyby dokonać
się zmiany w naszej mentalności, przede wszystkim nas księży, biskupów. Bo zauważmy, że świat dzisiaj idzie zupełnie innym torem, a my jesteśmy często starszymi hamulcowymi,
którzy chcemy pouczać świat – nie macie iść tak. A papież
Franciszek nam pokazuje inaczej – nie mów światu, że ma tak
nie iść, dołącz do tego świata i pociągnij ich za sobą.
Mgr lic. Dorota Sys: Dziękuje za to spojrzenie na duszpasterstwo młodzieży ,,z lotu ptaka,,. Teraz chciałabym zapytać Was, drodzy młodzi, którzy tutaj jesteście. Gdy myślicie
o Kościele, myślicie o tych ludziach, których możecie spotkać w Kościele. Czego Wy potrzebujecie, czego oczekujecie
od Kościoła? Jakie macie potrzeby, które waszym zdaniem
Kościół mógłby zaspokoić? Co Kościół może Wam dać?
Chłopak(A)4: Zgodzę się z przedmówcami, że potrzebujemy interakcji ze Słowem, żeby móc je zrozumieć. Potrzebujemy również otwarcia, wyjścia do nas – do młodzieży. Żebyśmy mogli lepiej zrozumieć Jezusa. Lepiej zrozumieć Boga.
Również, by zrozumieć to, czego oczekujemy.
Dziewczyna(B): Potrzebujemy jasności, prostego przekazu.
By postawiono bardziej na jakość tego co kapłani chcą nam
przekazać. Żeby było to przedstawione w prosty sposób, prostym językiem. Żebyśmy wiedzieli co jest potrzebne by mieć
dobry kontakt z Bogiem. By krótko, treściwie ale jasno z takim luźnym przekazem. Chodzi o to,, by to wszystko było
wyluzowane.
4

Młodzież z Gimnazjum w Lesznie.
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Mgr lic Dorota Sys: Zadam pytanie inaczej, pójdę jeszcze dalej. Co dzisiaj młodym ludziom przeszkadza w przyjściu do Kościoła, w wejściu do Kościoła? Pamiętając że
chodzi Kościół, nie jako budynek tylko Kościół jako wspólnotę? Co młodym ludziom – wam i waszym rówieśnikom przeszkadza? Co się nie podoba?
Dziewczyna (B): Myślę, że dużo młodzieży uważa, że będzie nudno, że będziemy się nudzić i nic nie będzie [dla nas]
ciekawego.
Dziewczyna(C): Przeszkadza nam to, że w większości tego
co mówią w Kościele po prostu nie rozumiemy. Nie jest to
mówione naszym językiem, jest mówione do kogoś starszego.
Nie jest dostosowane do nas, do tego że pokolenia się zmieniają i jest duża różnica wieku między nami i ciężko nam się porozumieć, tak żebyśmy mogli jakoś działać.
Mgr lic. Dorota Sys: Zatrzymałabym się na chwilę przy
języku. I zapytała naszych gości, jakiego języka używać,
żeby dotrzeć z Dobrą Nowiną dzisiaj do ludzi młodych? Bo
ja osobiście widzę dwa zagrożenia. Jedno zagrożenie, o którym powiedzieliście, czyli język zbyt trudny i niezrozumiały, ale drugie zagrożenie – język zbyt infantylny lub zbyt
,,hardcorowy” – tak bym to nazwała. Czy w ogóle jest taki
język? Czy jest jakaś granica? Czy to zależy od środowiska, miejsca? Gdzie jest granica w dostosowywaniu języka
do młodzieży?
Kleryk Mateusz Just5: Czy jest granica? Ja tą granicę dostrzegam na wykładach w seminarium. Kiedy język księdza
profesora albo osoby świeckiej jest zbyt trudny, żebym cokolwiek zrozumiał. I to doświadczenie pozwala mi jakoś zrozuMateusz Just – kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Łódzkiej.
5
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mieć też młodzież. Bo kiedy ja wychodzę do młodzieży – jestem na V roku Wyższego Seminarium Duchownego, więc nie
jestem jeszcze księdzem, ale jak sobie myślę, że za rok mam
wyjść do młodzieży – już nakarmiony tym sposobem mówienia w seminarium, to myślę że jednak do nich nie dotrę w ten
sposób i brakuje mi takiej inkulturacji ze środowiskami. Zarówno z subkulturami jakimi są na przykład skejci, w Łodzi
dość często spotykani, albo też inni. Ja kiedyś miałem duże
pociągi do punków. Nawet chciałem mieć dredy, ale też miałem taki okres, że chodziłem z kolczatkami na rękach. Miałem
super kontakt z osobami z tego środowiska i szczerze mówiąc,
dobrze że już z tym nie chodzę bo wtedy też trochę udawałem
kogoś kim nie jestem. Przez to myślę sobie, że często występuje u nas – u kleryków i księży, także u osób które są związane z Kościołem – brak zrozumienia drugiej strony. Zrozumienia, że dana osoba wychowała się gdzie indziej, że słyszała
inny język, że jego kultura różni się od tej kultury, w której ja
się wychowywałem. Istnieje taki problem, ale myślę, że lekiem na ten problem jest po prostu przebywanie, bycie z ta
drugą stroną.
Mgr lic. Dorota Sys: Chciałabym zwrócić uwagę, że konieczność obecności wśród młodzieży, bycia z nimi, pojawia się już kolejny raz.
Jakub, Ty jesteś zaangażowany w działalność w Przystanku Jezus, to znaczy, że już do Ciebie musiały jakieś słowa dotrzeć, jakiś język musiałeś usłyszeć, taki który zrozumiałeś. Co dla Ciebie było takim zrozumiałym językiem?
Co do Ciebie dotarło, kiedy ktoś przyszedł na lekcje religii,
we wspólnocie, gdziekolwiek i powiedział Tobie o Panu
Bogu? Co do ciebie dotarło, że teraz nie dość, że przyjąłeś
ten przekaz, to idziesz jeszcze dalej i sam głosisz
Chrystusa?
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Jakub Bierć6: Kwestia była bardziej rozwlekła w czasie.
Właściwie nie wiem co powiedzieć. Do mnie tak naprawdę
dotarła normalność i uważam, że jeżeli mówimy o języku to,
też powinniśmy pozostać sobą. Niekoniecznie wczuwać się
w jakieś środowiska, w to żeby za wszelką cenę dotrzeć do kogoś. Być sobą, ale też wiedzieć co się mówi i przede wszystkim zadać sobie pytanie – dlaczego? Dlaczego jest tak, a nie
inaczej?
W moim przypadku, również na przykładzie mojej rodziny,
mogę powiedzieć, że często gdy zadawałem proste pytania
o wiarę, to owszem uzyskiwałem odpowiedzi, ale nie uzyskiwałem wyjaśnień – dlaczego tak jest? Tylko, że jest tak, bo tak.
Mgr lic. Dorota Sys: Panie Robercie, jest Pan rzecznikiem prasowym Przystanku Jezus, więc też Pan mówi do
ludzi młodych o tych inicjatywach. Jak o inicjatywach,
które dzieją się w Kościele mówić ludziom młodym, żeby
było to dla nich atrakcyjne?
Robert Kościuszko7: Jako rzecznik rozmawiam raczej ze
starszymi piernikami z mediów. Młodzi ludzie do mnie nie
dzwonią, więc tutaj muszę uważać, żeby oni mnie rozumieli,
kiedy jesteśmy na Woodstocku. Natomiast, ja bym powiedział,
że z ludźmi młodymi rozmawiamy właśnie tam. W tym miejscu, gdzie spotykamy się z nimi, gdzie organizujemy powiedzmy Przystanek Jezus, na którym znajdziemy się w lipcu. Ludzie młodzi na Woodstocku to są ludzie, którzy lubią
prowokować właśnie nas, postrzeganych jako takich religijnych, jak to mówimy słodko-pierdzących ewangelizatorów –
Jakub Bierć – członek Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej
„Przystanek Jezus”.
7
Robert Kościuszko – Rzecznik Prasowy Ogólnopolskiej Inicjatywy
Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”.
6
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za przeproszeniem oczywiście, bo tak jesteśmy nazywani.
I oni lubią prowokować, a więc na wstępie w rozmowach
ewangelizacyjnych np. lubią używać wulgaryzmów. Lubią
eksponować swoją udawaną pogardę dla Jezusa, żeby przybrać pewną pozę. Lubią eksponować swoją wstępną agresję,
żeby zyskać przewagę w pierwszej rozmowie. Kiedy widać, że
ewangelizatorzy się nie boją…
Mgr lic. Dorota Sys: … nie gorszą się...?
Robert Kościuszko: Nie gorszą się. Tak. Jesteśmy przyzwyczajeni, że świat jest wulgarny, więc jesteśmy w „normalnym
świecie” i wtedy przystępujemy do normalnej rozmowy i schodzimy do jakiegoś poziomu komunikacji, gdzie można rzeczywiście porozmawiać. I teraz jest pytanie: Czy my, ewangelizatorzy, zarówno świeccy, jak i duchowni możemy sobie
normalnie porozmawiać z takim średnim, że tak powiem, młodym człowiekiem, który już nas przetestował? Który widzi,
że, jak to oni mówią, znowu za przeproszeniem, nosimy takie
luźne gacie, jesteśmy facetami i babkami na luzie. I zaczyna
się normalna rozmowa. Ja bym powiedział, że ta rozmowa zawsze prowadzi do czegoś takiego, że jesteśmy w końcu razem.
To znaczy, że młodzi ludzie nie tak bardzo chcą rozmawiać
o rzeczach teoretycznych, o wyznaniu wiary naszym. Że przyjechali „ci od Jezusa” i teraz mówią w co oni wierzą. Nie za
bardzo ich obchodzi, jakie jest nasze wyznanie wiary.
Oni chcą spotkać żywego człowieka, który czuje, który jest
w stanie wysłuchać ich przeżyć, tego co ich boli. Tego, że zostawił kogoś tata. Tego, że mama wpadła w depresję, bo przerwała ciążę... Tego, że dziewczyna kogoś rzuciła i on prawie
popełnił samobójstwo. A więc, mówiąc teraz takim fajnym językiem jezusowym – oni chcą być kochani. Po prostu. Mówiąc
naszym językiem, oni chcą wejść w jakąś przyjaźń. W jakąś
fajną relację z fajnymi ludźmi. Więc jeżeli znajdą wśród ewan335
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gelizatorów tych fajnych, którzy są w stanie ich wysłuchać,
którzy są w stanie delikatnie wejść w ich paczkę i dalej słuchać, i po prostu próbować ich zrozumieć, to oni dadzą nam
pozwolenie powiedzenia, w kogo ja tak naprawdę wierzę.
A więc być z kimś. Być. Nie teoria.
Mgr lic. Dorota Sys: Dziękuję bardzo za tą diagnozę,
ukazującą aktualne potrzeby ludzi młodych. W wypowiedziach pojawił się kolejny problem, do którego chciałabym
przejść, czyli bycia duszpasterzem. Bycia dla młodzieży
i obecności wśród nich. Zatem, jak być świadkiem dla młodzieży? Jakie cechy powinien mieć dobry duszpasterz?
Na początku zapytam Was, drodzy młodzi. Jaki powinien być ten gość, który przychodzi do was na lekcję religii,
którego spotykacie w Kościele, abyście go słuchali? Jaki on
powinien być? Co powinien mieć? Co powinien nosić? Jak
powinien wyglądać? Jaki powinien być ten, którego Wy lubicie słuchać? Jaki powinien być katecheta, ksiądz, siostra
zakonna etc.?
Dziewczyna (C): Powinien być uśmiechnięty, przekonywujący. Trzeba mieć charyzmę, trzeba przyciągać ludzi do siebie,
mówić ciekawie. Wygląd obojętny, to się nie liczy.
Dziewczyna (D): Myślę, że taka osoba powinna przede
wszystkim być otwarta na młodzież
i tolerancyjna wobec różnych subkultur i nie powinna oceniać np. po wyglądzie.
Dziewczyna (B): Ta osoba powinna mieć podejście do młodzieży. Powinna umieć z nimi porozmawiać, wysłuchać ich
i dawać im takie poczucie, że interesuje ją to, co do niej
mówimy.
Dziewczyna (E): Religia to nie jest tylko przedmiot. To jest
coś więcej niż tylko przedmiot.
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Mgr lic. Dorota Sys: Religia to coś więcej niż tylko przedmiot... Dziękuję młodzieży. Teraz pytanie do ks. Grzegorza: Jak być dziś świadkiem dla młodzieży? Jakie cechy
powinien mieć duszpasterz?
Ks. dr Grzegorz Suchodolski: Łatwo się pracuje z młodzieżą, która chce słuchać o Panu Jezusie i chce być w Kościele.
Przez 11 lat byłem duszpasterzem akademickim i przychodzili
tam ci, którzy chcieli, więc z nimi praca była czystą przyjemnością. Po tym doświadczeniu duszpasterstwa akademickiego
była wielka zawierucha, w lutym, wielka zima w roku 2010
i trzeba było zmienić proboszcza na małej wiejskiej parafii, bo
coś tam nie zafunkcjonowało. Ks. Biskup mówił – Jedź, zostań tam proboszczem. – w środku zimy. Pojechałem, wszystko zasypane, nie ma dojazdu do plebani i do kościoła. Trzeba
było wziąć łopatę i odśnieżać. Ale szybko znaleźli się ludzie
którzy odśnieżyli traktorami.
W pierwszą niedzielę kiedy tam byłem, zrobiłem ogłoszenie: Słuchajcie, ja przez 11 lat nigdy nie spędziłem popołudnia
i wieczoru w niedzielę sam, zawsze to czyniłem z młodzieżą.
Nie sądzę, żeby w parafii, która liczy 1500 osób nie było młodych ludzi, więc zapraszam was na 16:00, na plebanię. Wróciłem po ogłoszeniach do zakrystii. Schodzi z chóru organista
i mówi: Ksiądz Proboszcz chyba zgłupiał. Jak to młodzież do
Księdza ma przyjść? Tu nigdy nie chodzili na plebanię.
W ciągu 2 lat byłem czwartym proboszczem, a wcześniej
przez 20 lat był jeden proboszcz. Przez 20 lat nie było żadnej
małej grupy formacyjnej, grupy młodzieżowej w tej parafii,
żadnego Ruchu Światło Życie, żadnego KSM-u- dosłownie niczego. Ministrantami byli pojedynczy chłopcy, ale nigdy nie
przychodzili do księdza na plebanię. I teraz mówię- Przyjdźcie! Organista pierwszy mówi, że to nie zaskutkuje. Nikt nie
przyjdzie. Wróciłem na plebanię i zadzwonił jeden z radnych.
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Młody człowiek, ojciec rodziny i mówi: Ksiądz Proboszcz
przyjdzie do mnie na kawę, to się trochę zapoznamy. Ja jestem
radnym; mówię: Dobrze, o 16:00 mam spotkanie , potrwa
przynajmniej 2 godziny więc mogę przyjść około 19:00. Odpowiada: Kto przyjdzie? Nikt nie przyjdzie, nasza młodzież nie
jest taka żeby przyszła. A jak ktoś przyjdzie potrzymać 15 minut i przyjść na kawę – myślenie świeckiego, ale jest to myślenie również innego proboszcza, dziekana, kolegi po fachu.
Odpowiedziałem, że gwarantuję sobie 2 godziny, niezależnie
ile ludzi przyjdzie.
Kiedy wybiła godzina 16:00, przygotowałem na plebanii
stół i dookoła 12 krzeseł, woda, szklaneczki – myślałem że
przyjdzie kilka osób i będziemy rozmawiać, co tu można razem z młodymi zrobić. Wybiła godzina 16:00, przyszło 60
osób z tej wiejskiej parafii. Krzesła poszły pod ściany, zabrakło ławek, więc jako pierwszy usiadłem w sutannie na podłodze i poprosiłem byśmy usiedli razem. Rozmawialiśmy przez
2 godziny. Z tej sześćdziesiątki tylko jedna osoba miała doświadczenie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i jedna osoba
miała doświadczenie pielgrzymki pieszej z Wilna do Suwałk.
Inne osoby po raz pierwszy spotkały się w takiej grupie – poza
przygotowaniami do bierzmowania – kiedy mogli tak spokojnie porozmawiać z księdzem. Przygotowałem kartki z pieśniami, byśmy trochę mogli pośpiewać, ale okazało się że ich nie
znamy i musimy uczyć się od początku. Taki był początek, ale
60 osób przyszło. Udało się założyć wieloosobowy odział
KSM-u. Zaczęło to funkcjonować. Również inne inicjatywy.
Okazało się, że nieraz łatwiej jest zacząć na takim ugorze, niż
w parafii, w której już coś się dzieje.
Podkreślam, ta obecność, otwartość, otwarcie domu, otwarcie serca i bycie z nimi. Później byłem z nimi na kajakach, na
wyjazdach krajowych i zagranicznych. Także na formacji. Wy338
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daje mi się, że jest to tym, czego potrzeba. Po prostu normalności bycia razem, co często nie jest oczywiste również w kręgach kapłańskich. Może nawet i katechetycznych.
Kiedy ks. Albert Wołkiewicz – diecezjalny duszpasterz archidiecezji krakowskiej – przygotował program B>M [Być
znaczy więcej niż Mieć] na przygotowania do Krakowa, okazało się, jaki mamy problem. Księża, kiedy dostają programy,
boją się je przyjąć. Oczywiście usprawiedliwiają się, mówią,
że za to trzeba zapłacić. I to jest ból. Natomiast boją się je
przyjąć, bo przyjęcie oznacza, że otwieram się na prowadzenie
grupy młodych w swojej parafii. Naszym marzeniem jest, żeby
przy każdej parafii była mała grupa formacyjna młodych. Jeśli
do tego nie doprowadzimy, to przegramy całą ewangelizację
podstawową . Nie jest zadaniem młodych jeździć na jedno
spotkanie w diecezji, pokonując zawsze kilkadziesiąt kilometrów, ale jest zadaniem Kościoła otworzyć im salę na miejscu,
tam gdzie są. I tego bycia mi brakuje, patrząc także na wielu
moich kolegów.
Mgr lic. Dorota Sys : Księże Arturze, jak być świadkiem
dla młodzieży, której - jak śpiewał Wydra - nie po drodze do
Kościoła. Jak być duszpasterzem dla tych, którym jest nie
po drodze do Kościoła?
Ks. Artur Gondarski: To jest akurat charyzmat naszej
wspólnoty, bo Pan dał nam taki dar docierania do skurczybyków. I bardzo ich lubimy, bo wierzę, że Pan ma naprawdę
w nich upodobanie. I ja się ze wszystkim zgadzam z księdzem
Grzegorzem, co powiedział, oprócz jednej rzeczy. Bo ksiądz
Grzegorz powiedział, żeby w każdej parafii była mała grupka.
Chciałbym, żeby były duże grupy.
Ja zacząłem w 1994 roku, kiedy trafiłem do Gubina, to jest
taka nadgraniczna miejscowość, gdzie jest bardzo wysoki poziom prostytucji i przemytu, nielegalnie zarabianych pieniędzy
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itd. Moi uczniowie utrzymywali rodziców, więc kiedy dyrekcja wzywała rodziców do szkoły, dlaczego młodzi nie przychodzą? dlaczego nie uczestniczą w zajęciach? rodzice mówili: ja
nic nie mogę powiedzieć, bo oni utrzymują nas. To się trochę
tam pewnie zmienia, natomiast zaczęło się wszystko od tego –
jak Jakub powiedział – żeby być sobą. Pamiętam to było na
ósmej godzinie lekcyjnej w szkole, na lekcji religii, to było
ciekawe, że na lekcje religii przychodzili do mnie ludzie, którzy wcale nie wierzyli w Pana Boga i przychodzili też z innych
wyznań. Ale była to ósma godzina lekcyjna, najchętniej puściłbym ich do domu, bo już sam byłem bardzo zmęczony, niczego mi się już nie chciało. I oni to zauważyli. I powiedzieli
mi – czemu ksiądz jest taki smutny? Ja byłem bardzo zmęczony. Rzeczywiście miałem taki problem, którego nie umiałem
rozwiązać, bo pierwszy rok byłem na parafii, właściwie kilka
miesięcy. Nie miałem nikogo, z kim mógłbym przygotować do
Bożego Narodzenia kościół, a proboszcz mi to zlecił. I wtedy
im mówię – bo wiecie, nie mam z kim zbudować szopki bożonarodzeniowej. A oni mi na to – a co to jest szopka? No to
wziąłem kredę i zacząłem malować na tablicy, taką szopkę,
jaką to budowałem zawsze jako młody chłopak, później kleryk
w mojej parafii rodzinnej. Oni to zobaczyli i mówią – to my
księdzu pomożemy. Więc przyszli do kościoła i to było fajne
zderzenie, bo to byli ludzie, którzy nie chodzili do kościoła.
Naprawdę nie chodzili. Oni nie wiedzieli jak się w kościele zachować. Oni nie przyklękali przed Najświętszym Sakramentem. W kościele jedli chleb w piątek z kiełbasą. No po prostu
i najlepsze, najlepsze było to, co zastaliśmy w kościele, co zastaliśmy w parafii, kiedy ci młodzi przyszli, żeby pomóc mi
budować tę szopkę. Pierwsza była zgorszona siostra zakrystianka i najchętniej to by ich pogoniła z tego kościoła. Proboszcz w ogóle nie chciał nic na ten temat słyszeć, ani widzieć,
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tylko się cieszył, że pieniędzy od niego nie chcę, a ci młodzi
zmajstrowali taką szopę, że z Berlina przyjeżdżali robić zdjęcia i robili na ten temat artykuły. Ale to jest tylko, pewien klimat, jaki powstał wokół tego. Ja przez kilka miesięcy chodziłem po ulicach tego miasta – tak naprawdę przyznam wam się
– płacząc, bo nie miałem z kim się modlić. Nas było czterech
księży na parafii i za każdym razem, kiedy chciałem zaproponować, to odmówmy chociaż jedną horkę: nieszpory, czy kompletę, to ten albo już odmówił, a ten dopiero będzie później odmawiał. I nie było się z kim modlić.
I mówię: Boże daj mi kogoś, z kim będę miał się modlić, bo
uschnę tu po prostu. Nawet kaktus, nie wytrzyma zbyt długo,
nie? Bez wody. Tak jak ja byłem wychowany też we wspólnocie. I ta propozycja, to podzielenie się moim zmartwieniem
z tymi młodymi, to wpisuje się dokładnie w to, co słyszeliśmy
o wolontariacie. Młodzi naprawdę mają w sobie bardzo dużo
ideałów, oni nie tyle są zaangażowani politycznie, czy religijnie, natomiast młodzi mają pewną w sobie zdolność. Oni chcą.
Im się jeszcze chce. Oni wierzą, że to, co niemożliwe, może
się stać. I to jest podstawowy atut, którego my w Kościele ciągle nie widzimy i nie wykorzystujemy, jeśli chodzi o ludzi
młodych. Natomiast zbyt szybko - to co któraś z was tutaj powiedziała – my zbyt szybko oceniamy człowieka. Ty jesteś
taki, ty jesteś taka, ty nie pasujesz, ty chyba ni z tej bajki jesteś. I to jest nasz kłopot, nie?
I się zaczęło, że jeden młody człowiek zaczął ciągnąć drugiego młodego człowieka. I później na sylwestra wydarzyła
się taka sytuacja, że im się posypały imprezy. Pojechaliśmy razem nad morze i pojechałem do grupy, która już była okrzepnięta w wierze, żeby odprawić im mszę świętą. I na pierwszej
mszy świętej, kiedy ta moja banda nieokrzesańców religijnych
zobaczyła, jak młodzi chłopcy i dziewczyny idą do Komunii
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Świętej. To pamiętam jak dziś, jak Krystian przyszedł i mówi:
Ksiądz, nie wiem jak to zrobić, ale ja też chcę iść do Komunii.
– To trzeba iść do spowiedzi. -No to spowiadaj mnie. A jak to
się robi? I powoli, powolutku, po kolei przeszliśmy delikatny
rachunek sumienia, sakrament spowiedzi świętej. I na kolejnej
mszy świętej, następnego dnia, kiedy on przystąpił do Komunii Świętej, to reszta moich skurczybyków, jak oni to zobaczyli,
to mu tak zazdrościli, że zaraz kolejka do pokoju – my też
chcemy.
I tak się to rozpoczęło. Kolejnym etapem było to, że ci młodzi ludzie, którzy nie mieli wielkiej formacji, ale dlatego, że
dom, moje mieszkanie było otwarte, oni przychodzili, siedzieli
do późna w nocy, dbałem o kontakt z ich rodzicami, żeby wiedzieli, że są w bezpiecznym miejscu, spowodowało, że oni pomogli przeprowadzić rekolekcje w swojej szkole. I rozpoczęło
się wielkie przebudzenie, w mieście, w którym nie było żadnej
grupy młodzieżowej powstała 300 osobowa grupa.
Mgr lic. Dorota Sys: To jest świetny moment, by zawiesić
słowo. Chciałabym uchwycić jeszcze jedną, bardzo ważną
sprawę, która mi bardzo leży na sercu odnośnie świadectwa: młodzi – młodym. Uważam, że to ludzie młodzi dla
siebie wzajemnie mogą być świadkami. I o to bym chciałbym zapytać Jakuba: Jak myślisz, co Ty dziś możesz dać
swoim rówieśnikom? Jak możesz pokazać im drogę do
Pana Jezusa? .
Jakub Bierć : Myślę czasem, że najlepiej jest nic nie robić.
Chodzi o to, że z doświadczenia widzę, że najwięcej ludzi
z moich znajomych, z klasy, czy też znajomych podwórkowych odzywało się wtedy, kiedy tak naprawdę nic szczególnego nie robiłem. Po prostu byłem sobą. Żyłem moim życiem,
życiem z Jezusem, tak po prostu i to sprawiało, że oni widzieli,
że w pewnych kwestiach inaczej się zachowuję, dokonuję tro342
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chę innych wyborów. Myślę, że samo takie zachowanie prowadziło do głębszych rozmów.
Mgr lic. Dorota Sys: Czyli nie jakieś wyjątkowe akcje, wyjątkowe działania, tylko po prostu życie prawdziwie chrześcijańskie, które daje świadectwo samo przez się. Nie trzeba żadnych słów?
Jakub Bierć: Myślę, że tak.
Mgr lic. Dorota Sys: Gdzie dzisiaj jest miejsce młodych
w Kościele, ale tych którzy w Kościele już są? Czasem mam
wrażenie, że bardzo szukamy, chodzimy po peryferiach, mamy
wiele działań adresowanych do tych, którzy są gdzieś na
obrzeżach Kościoła. Były tu już piękne świadectwa i propozycje takich działań, ale co możemy zaproponować tym, którzy
już są we wspólnocie Kościoła? Czy możemy im zaproponować coś więcej?
Mateusz Just: Myślę, że jest w Kościele wiele takich propozycji, dostosowanych do młodzieży. Podstawową wartością,
a bardziej osobą, jest Jezus Chrystus. Jeżeli młodzież zobaczy
świadka – taką osobę, która jest świadkiem, która ma prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem, to ona sama będzie chciała
mieć taką relację. Bo ta relacja daje wszystko.
Mgr lic. Dorota Sys: Jeżeli młody człowiek doświadczy
relacji z Panem Bogiem, jeżeli doświadczy też nawrócenia
w swoim życiu to później on nie może zatrzymać tego dla
siebie. Wiara jest tym, co musi się udzielać, co się rozlewa.
Uważam, że warto dawać ludziom młodym możliwość apostolskiego zaangażowania. Żeby to oni szli do swoich rówieśników i głosili Dobrą Nowinę.
Ks. Artur Gondarski: Ja myślę, że dzisiaj nie będziemy odkrywać jakiejś Ameryki, natomiast jest bardzo ważne to, żebyśmy dokładnie przeczytali Evangelii Gaudium. To jest bardzo
ważne zadanie. Ponieważ papież Franciszek przestawia tory
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Kościoła dzisiaj bardzo mocno i zdecydowanie. I tutaj ja rozumiem Jakuba, rozumiem, o co mu chodzi, chodzi mu o siłę
świadectwa, ale to jest za mało. Dlatego, że dzisiaj papież
Franciszek mówi: bądźcie uczniami i misjonarzami. Bądźcie
uczniami i misjonarzami. I myślę, że to zadanie, jeśli chodzi
o nas księży i o Kościół instytucjonalny: pomóc młodym ludziom stać się uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. Tu
się kryją dwa bardzo ważne elementy. Po pierwsze być
uczniem Jezusa Chrystusa to znaczy żyć w przyjaźni z Nim
i pogłębiać tę relację z Nim. Tu jest całe życie sakramentalne,
modlitewne, tutaj jest wzrastanie, formacja i służba. I bycie
misjonarzem. Misjonarz to jest uczeń, inaczej jeszcze można
powiedzieć apostoł, ewangelizator. To jest uczeń, który otrzymał misję. I Jezus dał nam misję: idźcie i innych czyńcie
uczniami i misjonarzami. To jest dzisiaj niesamowita konieczność. Ja myślę, że jeżeli mamy coś zaproponować dzisiaj młodym ludziom, to potrzebujemy im zaproponować konkretny
program. Konkretny program, bardzo przemyślany, strategicznie ułożony, aby stali się uczniami i misjonarzami. I tutaj bardzo konkretną propozycją jest to, co od dwudziestu paru lat
w Polsce mamy i co lansują Szkoły Nowej Ewangelizacji. One
uczą młodego człowieka tyle teorii, ile potrzeba, aby włożyć
to w życie i uczynić praktyką. Czyli minimum treści, maksimum doświadczenia. I to z czym my mamy dzisiaj problem
w Kościele, to jest to, że my potrafimy wygłosić mądre referaty, potrafimy powiedzieć mądre konferencje, a nawet mądre
homilie. Natomiast zasadniczym, kluczowym pytaniem jest:
czy my potrafimy wprowadzić młodego człowieka w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie? To jest clou sprawy.
Młody człowiek potrzebuje spotkać dzisiaj Jezusa Chrystusa
zmartwychwstałego. On musi Go realnie spotkać. I program
Szkół Nowej Ewangelizacji nie jest programem do intelektu,
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ale intelektu i serca, prowadzący przez doświadczenie. I teraz
taki człowiek, który dostanie taką dawkę i treści i doświadczenia, jest – to, co powiedziałaś – niemożliwe, by to zatrzymał
dla siebie. On doświadcza tego, że kiedy zaczyna się dzielić
wiarą, ma radość. Papież Franciszek mówi: nie dajmy się
okraść z radości głoszenia Ewangelii światu. I to jest właśnie
to. Uczyńmy z naszych młodych ludzi, tych z zespołu Caritas,
z naszych ministrantów, z naszych lektorów, z naszych akolitów, diakonów świeckich, z naszych uczniów na lekcjach religii, uczyńmy z nich misjonarzy. Żeby oni zrozumieli, że nie są
dodatkiem dla duchowieństwa do prowadzenia misji w Kościele, ale że to oni, z racji chrztu, mają mandat niesienia Chrystusa w świecie. To jest niesamowite świadectwo, kiedy młodzi Koptowie – dlatego że ich religia, wyznanie chrześcijańskie
jest zagrożone, bo żyją w krajach islamskich – po to, by się nie
wyrzec Chrystusa, by być Jego apostołem, każą tatuować sobie krzyż na czole, żeby w godzinie próby nie przyszło im do
głowy, wyrzec się Chrystusa. Oni staja się misjonarzami. I to
jest dla nas ogromnie ważne zadanie. Mam nadzieję, że po tym
spotkaniu jeszcze usiądziemy z księdzem Grzegorzem i porozmawiamy, bo bardzo chcemy, aby właśnie uczynić to praktyką
– czynienie uczniami i misjo
Ks. dr Grzegorz Suchodolski: Pewnie, że siądziemy. W Rio,
kiedy było I Światowe Spotkanie Młodych z Papieżem Franciszkiem, każdy młody w swoim plecaku, który otrzymał od organizatorów, dostał podręcznik ucznia misjonarza. Myśmy go
przetłumaczyli rok temu na język polski, jest osnuty na dokumencie z Aparecidy – wspomnianym przez ks. Artura . Jest to
publikacja pt.: Być uczniem misjonarzem. Jest tam wymienionych kilkanaście różnych obszarów życia młodego człowieka,
takich jak: szkoła, rodzina i inne środowiska. Bądź misjonarzem
na randce – jest tam również taki rozdział. To pierwsze.
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Drugie, odnośnie tego serca. Rzeczywiście. Dwa tygodnie
temu mieliśmy spotkanie przygotowujące materiały na drugi
rok przygotowań do ŚDM w Krakowie i młodzież chciała żeby
to co wymyślili przyjęło tytuł : Serce 2:0 . Bo chodzi nam o to,
że intelekt, rozum także są potrzebne. Nie podejmujemy tej
kwestii- rozum czy serce? Wiemy, że i jedno i drugie jest ważne, ale Serce 2:0, bo wiemy, że jak nie przyjmiemy sercem, to
nie spotkamy tak naprawdę osoby Jezusa Chrystusa.
Robert Kościuszko: Mam czwórkę dzieci, wśród nich gimnazjalistę i licealistę. Jak spojrzymy z ich perspektywy, z perspektywy młodych ludzi, to oni praktycznie rozdzielają świat
na dwie części, a granicą jest słowo fajne. Więc jeżeli coś jest
fajne, to w to wchodzę. Jeżeli coś jest niefajne, to jest nuda
i ściema. To ja w to nie wchodzę. I teraz jest myślę zasadniczą
sprawą, żeby misjonarz, to znaczy my wierzący, którzy wychodzimy z murów kościelnych i idziemy w świat, np. do młodzieży, żebyśmy nadal byli uczniami Chrystusa, nadal żywego
Chrystusa im przedstawiali w naszym życiu, ale żebyśmy nie
przestali być fajni. I to widać na przykład na Facebooku. Kiedy ktoś ma dużo znajomych, a nadal nie stracił swojej wiary,
to znaczy, że on jeszcze jest fajny. Kiedy ktoś chce głosić
Chrystusa, a nie ma w ogóle znajomych, to musi się zastanowić, czy dla tej młodzieży - mówię cały czas ich językiem - on
jest fajny. Np. ja, jako ojciec, chciałbym być ojcem z autorytetem, wierzącym, z wartościami, ale nadal fajny. Bo jeżeli nie,
nie będę słuchany. Więc, ci fajni, potrafią zaprosić na fajny
koncert. Potrafią fajną muzę zapodać właśnie na Facebooku.
Potrafią zaprosić do kina na fajny film, bo leci właśnie i się
okazuje, że to jest film o kimś wierzącym. O kimś, kto przeżywa fajnie swoje życie. Przepraszam, że tak dużo mówię fajne,
ale gdybyście byli nastolatkami to byłoby zupełnie normalne.
Dlatego u mnie w domu jest to normalne. Dlatego my, z moją
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Asią, musimy wytrzymać to słowo fajne i cały czas być rodzicami z autorytetem, ale po tej fajnej stronie. To jest bardzo
trudne balansowanie, ale my musimy cały czas zachować tą
równowagę, jeżeli chcemy, żeby zassała Ewangelia. Aby
Chrystus był po prostu fajny. Bo On jest fajny. I nadal jest
Chrystusem.
Mgr lic. Dorota Sys: Próbowaliśmy postawić dziś diagnozę: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce sukces czy porażka? Myślę, że każdy dziś, po tym co usłyszał jest w stanie w jakimś stopniu odpowiedzieć na to pytanie, ale ja
chciałabym pójść o krok dalej. Tak jak teologia pastoralna
idzie za każdym razem, to znaczy, zastanowić się co dalej
z duszpasterstwem młodzieżowym? Jedno konkretne wyzwanie jakie stoi dziś przed Kościołem w Polsce.
Ks. dr Grzegorz Suchodolski: Dla Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży zadaniem jest obudzić olbrzyma czyli parafię,
a także dotrzeć do środowisk wiejskich, gdzie żyje zdecydowana większość polskiej młodzieży. Jest to temat kolejnego
kongresu Nowej Ewangelizacji, więc myślę że jest nam tu po
drodze z zespołem ds. Nowej Ewangelizacji, bo mamy część
wspólną.
Ks. Artur Gondarski: Ja chciałbym dać konkretne zadanie
do wykonania. Bardzo proszę przeczytajcie książkę Odbudowana. Proszę przeczytać tę książkę, a szczególnie polecam ten
rozdział, który jest poświęcony młodzieży. Tu jest dana odpowiedź bardzo konkretna. W sierpniu z biskupem Grzegorzem
Rysiem będziemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie będziemy
wizytować tę parafię. Chcemy zobaczyć, czy to, co tutaj jest
opisane, rzeczywiście żyje. To jest parafia, która miała być
jedną z zamkniętych parafii. Nie wiem, czy zdajecie sobie
z tego sprawę w samym Nowym Jorku do końca 2013 roku zostało zamkniętych 100 kościołów, 30 parafii zostało zlikwido347
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wanych. Wydano ogromne pieniądze, żeby przeprowadzić
analizę, które parafie zamknąć, a które zostawić. Natomiast,
kiedy spotkałem się tam z biskupem, zadałem takie pytanie:
ile wydaliście pieniędzy dla firmy, która przeprowadziłaby dla
was audyt, jak rozkręcić parafię? Nie wydano ani centa. Dlaczego? Nie wierzymy w to, nie wierzymy w to, że chrześcijaństwo jest chwytliwe. Nie wierzymy w to, że chrześcijaństwo
może podbić świat. I papież Franciszek mówi: jeśli ktoś nie
wierzy i uważa, że jest przegrany, nikt do niego nie dołączy. Ta
książka jest konkretnym świadectwem. Drukujemy już niedługo drugą część tej książki, dokładnie po kolei punkt po punkcie, jak i co można zrobić, żeby parafia powstała z kolan, żeby
stanęła i żeby zaczęła jaśnieć i błyszczeć, i żeby młodzi mieli
swoje miejsce w tym Kościele. Natomiast potrzeba, żebyśmy
zobaczyli świadectwo, przeczytali świadectwo, że to się da
zrobić. Choć wokół zamyka się 100 kościołów, 30 parafii, jest
parafia, która przybiera cały czas na sile i staje się parafią misyjną. Więc mamy odpowiedź na to pytanie, jak to zrobić? Odsyłam do tej książki.
Robert Kościuszko: Myślę, że chyba najważniejszym przesłaniem dla siebie, a jestem po prostu tatą, mężem wierzącym,
który nie wstydzi się Chrystusa. A więc, dla świeckich i też dla
was drodzy księża, duszpasterze przesłaniem jest, żeby w ogóle nam się chciało. To znaczy, żeby nam się chciało być z młodzieżą. Żeby mi się chciało być w życiu młodego człowieka.
Aż w końcu może dojdę do takiego momentu, kiedy młody
człowiek będzie dla mnie pasją. Będzie pasjonujący. I ja bym
to wszystko zamknął stwierdzeniem - to jest serce ojca. To jest
serce ojca niezależnie, czy ja jestem biologicznym tatą, spłodziłem moje dzieci, a moja żona ukochana je urodziła, i je kochamy, i jesteśmy rodziną. Jestem w stanie zginąć za moje
dzieci. Jestem w stanie walczyć do upadłego o ich wiarę, o ich
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życie, o ich szczęście. Żeby to świat nie stłamsił moich dzieci,
ale żeby to one zwyciężyły świat. I nie różnie się niczym od
ks. Grzegorza, czy ks. Artura i was drodzy duszpasterze, którzy macie duchowe swoje potomstwo. I tak samo one mają
być pasją dla was, jak moje dzieci dla mnie. To znaczy, że jesteśmy w stanie oddać życie za tych, którzy są dla nas tak ważni. Niech każdy zada sobie pytanie. Kobieta i mężczyzna. Czy
mam serce matki? Czy mam serce ojca dla młodzieży, do której chcę dotrzeć? Jeśli nie, to chyba muszę zacząć od bycia
przed Bogiem i powiedzenia mu w prawdzie, wyznania Mu ja nie kocham młodzieży. Ja nie mam serca ojca. Ja nie mam
serca matki. Po prostu mi na nich nie zależy. Ktoś mi każe, ja
to robię. Jestem letni. Chyba zacząć trzeba od nawrócenia
swojego serca.
Jakub Bierć: Wyzwaniem, które też chciałbym podjąć, byłoby stawanie się bardziej dzieckiem. By nigdy nie przestawać
wierzyć w to, że coś może się wydarzyć, że coś mogę zmienić
w życiu, że coś mogę zrobić razem z moimi przyjaciółmi.
Kleryk Mateusz Just: Być ojcem. Uczyć się tego i pamiętać, że nie jestem sam. Nawet w swoim kapłaństwie. Że mam
wspólnotę, wspólnotę księży, wspólnotę młodzieży, wspólnotę
przyjaciół, która będzie stać za mną.
Mgr lic. Dorota Sys: Dziękuję serdecznie za te konkretne
wyzwania stojące przed nami, którzy pracujemy w duszpasterstwie młodzieży i dla tych, którzy to duszpasterstwo młodzieży. Polsce kształtują. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
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